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VIENINGAS KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ RINKINYS

Veiklos vertinimo
sritys ir jų temos

Pagrindiniai veiklos vertinimo
kriterijai

Pagrindinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

Reikšmė

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti pareigybių planavimą
įstaigoje. Kuo vertinimo kriterijaus reikšmė didesnė, tuo
tiksliau gebama planuoti. Jei ši vertinimo kriterijaus
reikšmė yra maža ilgą laiką, svarstytinas klausimas dėl
suplanuotų pareigybių reikalingumo.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: (Patvirtintas
pareigybių skaičius - Neužimtų pareigybių skaičius) * 100
/ iš Patvirtintas pareigybių skaičius.
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Sudėtiniai veiklos vertinimo kriterijai

Sudėtinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

Reikšmė

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
I. Personalo
valdymas

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

Patvirtintas didžiausias leistinas
pareigybių skaičius (vnt.)

Šis skaičius turi sutapti su viename iš šių dokumentų pagal kompetenciją įstaigai
nustatyu didžiausiu leistinu pareigybių skaičiumi:
- LRV 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1298 "Dėl Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų
aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų
fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo" [aktualu įstaigoms prie LRV];
- kultūros ministro 2020 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. ĮV-121 "Dėl didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sritims
priskirtose biudžetinėse įstaigose patvirtinimo" su vėlesniais pakeitimais [aktualu ne
viešojo administravimo subjektams];
- kultūros ministro 2020 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. ĮV-814 "Dėl įstaigų prie
Kultūros ministerijos ir ministro valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų
didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų,
pareigybių skaičiaus patvirtinimo" su vėlesniais pakeitimais [aktualu viešojo
administravimo subjektams].

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš Pareigybių sąraše ataskaitinių metų gruodžio 31 d. nurodytas bendras pareigybių
jų:
(vadovaujančių darbuotojų ir darbuotojų) skaičius. Šis skaičius iš esmės turėtų atitikti
patvirtintą didžiausią leistiną pareigybių skaičių.
Pareigybė yra įstaigos darbuotojo darbo pareigų ir darbo teisių, atliekant tam tikras
funkcijas, visuma ir ji nėra daloma. Pareigybių skaičius išreiškiamas sveiku skaičiumi.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje
skaičius + Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius + 1 (įstaigos
vadovas).
Bendrosios veiklos srities
darbuotojų skaičius, tenkantis
vienam specialiosios veiklos
srities darbuotojui (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kokia įstaigos
žmogiškųjų išteklių dalis tenka vidaus administravimui,
padedančiam užtikrinti įstaigos funkcionavimą kultūros ir
meno veiklos srityse.
Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-0516 nutarimu Nr. 495, įtvirtinta, kad vienai specialiosios
veiklos srities pareigybei turi tekti ne daugiau kaip 0,25
bendrosios veiklos srities valstybės tarnautojo ir (ar)
darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Patvirtintų
pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius / iš
Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius.
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Patvirtintų pareigybių bendrosios
veiklos srityje skaičius (vnt.)

Pareigybių sąraše ataskaitinių metų gruodžio 31 d. nurodytas bendrosios veiklos
srities darbuotojų pareigybių (įskaitant vadovaujančius darbuotojus, bet išskyrus
įstaigos vadovą) skaičius.
Pareigybė yra įstaigos darbuotojo darbo pareigų ir darbo teisių, atliekant tam tikras
funkcijas, visuma ir ji nėra daloma. Pareigybių skaičius išreiškiamas sveiku skaičiumi.
Bendroji veiklos sritis – funkcijos, užtikrinančios kiekvienos įstaigos vidaus
administravimą (veiklos planavimas, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir
finansinių išteklių valdymas), taip pat kitos įstaigos nuostatuose nenustatytos
funkcijos, padedančios užtikrinti įstaigos funkcionavimą (teisė, viešųjų pirkimų
organizavimas, informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra, vidaus auditas,
korupcijos prevencija ir kita). Viešieji ryšiai ir tarptautiniai ryšiai turėtų būti vertinami
individualiai, pagal tose srityse nustatytų pareigybių konkrečias funkcijas.
Jei pareigybei priskirtos tiek bendrosios, tiek specialiosios veiklos sritys,
apskaičiuojant vertinimo kriterijų, pareigybė priskiriama tai veiklos sričiai, kuriai
skiriama didesnė darbo laiko dalis.

Patvirtintų pareigybių specialiosios
veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų:

Pareigybių sąraše ataskaitinių metų gruodžio 31 d. nurodytas specialiosios veiklos
srities darbuotojų pareigybių (įskaitant vadovaujančius darbuotojus, bet išskyrus
įstaigos vadovą) skaičius.
Pareigybė yra įstaigos darbuotojo darbo pareigų ir darbo teisių, atliekant tam tikras
funkcijas, visuma ir ji nėra daloma. Pareigybių skaičius išreiškiamas sveiku skaičiumi.
Specialioji veiklos sritis – funkcijos, užtikrinančios įstaigai teisės aktuose nustatytų
veiklos tikslų (uždavinių) įgyvendinimą.
Jei pareigybei priskirtos tiek bendrosios, tiek specialiosios veiklos sritys,
apskaičiuojant vertinimo kriterijų, pareigybė priskiriama tai veiklos sričiai, kuriai
skiriama didesnė darbo laiko dalis.
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Duomenų šaltinis/sąsaja

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų Kultūros ir meno darbuotojai – kultūros įstaigoje dirbantys specialiosios veiklos
pareigybių skaičius (vnt.)
srities darbuotojai ir įstaigos vadovas, kurių pagrindinės funkcijos yra užtikrinti
kultūros ir meno kūrimą ir (ar) kultūros paslaugų teikimą, išskyrus darbuotojai,
atliekantys kultūros įstaigų techninio, pagalbinio pobūdžio bei bendrąsias
aptarnavimo funkcijas. Pavyzdinis kultūros ir meno darbuotojų pareigybių sąrašas
patvirtintas kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. ĮV-948.

Darbuotojų skaičius, tenkantis
vienam vadovaujančiam
darbuotojui (vnt.)

II. Kvalifikacijos
tobulinimas

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos
vadovaujančiųjų darbuotojų kiekį bei darbuotojų kiekį
tenkantį vienam vadovaujančiam darbuotojui. Didelis
darbuotojų skaičius vienam vadovui daro tiesioginę įtaką
vadovavimo kokybei.
Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-0516 nutarimu Nr. 495, įtvirtinta, kad vienai vadovaujančiai
pareigybei turi tekti ne mažiau kaip 5,5 valstybės
tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį,
pareigybės.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: (Patvirtintas
pareigybių skaičius - Patvirtintų vadovaujančių
darbuotojų pareigybių skaičius)/ iš Patvirtintų
vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius.
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Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Pareigybių sąraše per ataskaitinius metus ilgiau nei 6 mėn. neužimtų pareigybių
skaičius, neįskaitant pareigybių, kurios neužimtos dėl darbuotojui suteiktų atostogų
vaikui prižiūrėti, ilgalaikio nedarbingumo, laikino perkėlimo į kitas pareigas ar kt.
aplinkybių.
Pagal valdymo sąnaudų organizavimo nuostatas, rekomenduojamas neužimtų
pareigybių skaičius – mažiau kaip 5 proc.
Daugiau kaip 1 metus neužimtas pareigybes rekomenduojama naikinti.

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų
pareigybių skaičius (vnt.)

Pareigybių sąraše ataskaitinių metų gruodžio 31 d. nurodytas vadovaujančių
darbuotojų pareigybių skaičius.
Vadovaujančiais darbuotojais laikomi įstaigos vadovai (aukščiausia valdymo grandis),
kuriems priskiriami: įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, įstaigos struktūrinių
padalinių vadovai ir jų pavaduotojai bei kiti darbuotojai, turintys sau pavaldžių
asmenų.

Metinės įstaigos išlaidos darbo
užmokesčiui (eurai), iš jų:

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos patirtas išlaidas per ataskaitinius metus
darbuotojų darbo užmokesčiui (be SODROS).

Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir
meno darbuotojų darbo užmokesčiui
(eurai)

Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, įtraukiamos tik kultūros ir meno darbuotojų
patirtos darbo užmokesčio išlaidos (be SODROS) per ataskaitinius metus.

Kvalifikaciją tobulinusių
darbuotojų dalis (proc.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos skiriamą
dėmesį įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui,
parodo darbuotojų apmokymų intensyvumą. Kuo
apmokytų darbuotojų procentas aukštesnis, tuo galima
tikėtis aukštesnės darbuotojų kompetencijos ir tikslų
pasiekimo, geresnės kokybės viešųjų paslaugų teikimo.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Kvalifikaciją
tobulinusių darbuotojų skaičius * 100 / iš Patvirtintas
pareigybių skaičius.
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Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų
skaičius (vnt.)

Darbuotojų (unikalių), dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo mokymuose Lietuvoje ir /
ar užsienyje, skaičius per ataskaitinius metus.
Kvalifikacijos tobulinimas – naujų kompetencijų, žinių ir gebėjimų įgijimas ar turimų
kompetencijų, žinių ir gebėjimų lavinimas komandiruočių, stažuočių ar bet kokios
kitos formos grupinių ar individualių mokymų, susijusių su darbuotojo vykdomomis
funkcijomis, metu, taip pat neformalusis švietimas.

Išlaidos vieno darbuotojo
kvalifikacijos tobulinimui (eurai)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos dėmesį
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui – išlaidų, skirtų
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, planavimą.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Metinės įstaigos
išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti / iš Patvirtintas
pareigybių skaičius.
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Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų
kvalifikacijai tobulinti (eurai)

Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, įtraukiamos visos per ataskaitinius metus patirtos
išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti.
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos apima darbuotojų profesinės kvalifikacijos, įgūdžių,
žinių tobulinimo išlaidas. Prie šių išlaidų taip pat priskiriamos išlaidos darbuotojų
stažuotėms organizuoti, seminarams, konferencijoms, kursams, pratyboms,
paskaitoms rengti ir pan.
Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, neįtraukiamos komandiruočių išlaidos, susijusios
su kvalifikacijos tobulinimu (kelionių, apgyvendinimo išlaidos, dienpinigiai ir pan.).

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų
įmokos) (eurai)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti visas įstaigos per
ataskaitinius metus uždirbtas lėšas.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Įstaigos uždirbtos
lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas + Įstaigos
uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes +
Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos.
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Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų
įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai),
iš jų:

Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, įtraukiamos visos per ataskaitinius metus gautos
lėšos (biudžetinės įstaigos pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (ekspozicijų,
parodų lankymas, scenos meno pasirodymai, edukaciniai užsiėmimai, pagal sutartis
parduoti renginiai ir pan.), įskaitant ir virtualiu (nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas
ir iš anksto gautas lėšas į vėliau vyksiančius renginius. Taip pat įtraukiamos ir iš
prekybininkų ar renginių organizatorių gautos rinkliavos už naudojimąsi teritorija.

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų
įmokos) už virtualiu (nuotoliniu) būdu
suteiktas paslaugas (eurai)

Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, įtraukiamos visos per ataskaitinius metus gautos
lėšos (biudžetinės įstaigos pajamų įmokos) už tik virtualiu (nuotoliniu) būdu suteiktas
paslaugas (ekspozicijų, parodų lankymas, scenos meno pasirodymai, edukaciniai
užsiėmimai, pagal sutartis parduoti renginiai ir pan.) iš anksto gautas lėšas į vėliau
vyksiančius virtualius renginius.

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų
įmokos) už parduotas prekes (eurai)

Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, įtraukiamos visos per ataskaitinius metus gautos
lėšos (biudžetinės įstaigos pajamų įmokos) tik iš parduotų prekių.

FINANSAI
I. Pritrauktos
papildomos lėšos

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos pastangas
pritraukti papildomas lėšas veiklai vystyti ir plėtoti.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Gautos projektinio
finansavimo lėšos veiklai + Gauta parama pinigais + Gauta
parama paslaugomis ir turtu
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Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų
įmokos) iš turto nuomos (eurai)

Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, įtraukiamo visos per ataskaitinius metus gautos
lėšos (biudžetinės įstaigos pajamų įmokos) tik iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto
ilgalaikės bei trumpalaikės nuomos.

Gautos projektinio finansavimo lėšos
veiklai (eurai)

Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, įtraukiamos per ataskaitinius metus gautos lėšos
pagal finansavimo sutartis veiklai vykdyti iš KRF, savivaldybių, kitų institucijų ir/ar
organizacijų ir pan., taip pat įtraukiamos lėšos, gautos iš Profesionaliojo scenos
meno veiklos nacionalinės programos.
Įtraukiami visi finansavimo šaltiniai (valstybės biudžetas, ES, EEE ir kt. tarptautinės
finansinės paramos lėšos).
Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, neįtraukiamos gautos lėšos infrastruktūros ir turto
atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti, taip pat iš EK gaunamas finansavimas
deleguotoms funkcijoms vykdyti.
Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, įtraukiamos per ataskaitinius metus gautos lėšos
mecenatystės pagrindais, lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 proc. ir kitos
piniginės lėšos, kurios nepervedamos į biudžetą ir kurios naudojamos įstaigos
reikmėms.

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu
(eurai)

Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, įvertinama per ataskaitinius metus gauta
nefinansinė parama paslaugomis ir turtu, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes.
Parama, gauta paslaugomis ir (arba) turtu, išreiškiama pinigine verte (jei paramos
sutartyje ar kitame turto perdavimo ir (arba) paslaugos suteikimo dokumente, vertė
nenurodoma, ji nustatoma ir apskaičiuojama teisės aktų nustatyta tvarka).

Įstaigos patikėjimo teise valdomų
pastatų ir / ar patalpų bendras plotas
(kv. m)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti visus įstaigos patikėjimo teise valdomus pastatus
ir / ar patalpas, išskyrus žemės sklypus, inžinerinius statinius, kiemo aikšteles.
Patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas – įstaigos patikėjimo
teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas, įskaitant kitiems ūkio
subjektams išnuomotus ir pagal panaudos sutartį perduotus pastatus ir/ ar patalpas.

Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar
patalpų bendras plotas (kv. m), iš jų:

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos išsinuomotus pastatus ir / ar patalpas.

Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir /
ar patalpų bendras plotas (kv. m)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti kiek kv. metrų pastatų ir / ar patalpų įstaiga
nuomojasi iš Turto banko

Įstaigos panaudos pagrindais gautų
pastatų ir/ ar patalpų bendras plotas
(kv. m)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos panaudos pagrindais gautą pastatų ir /ar
patalpų plotą.

TURTAS
I. Nekilnojamo turto Įstaigos valdomų ar naudojamų
valdymas
pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m
išlaikymo kaina (eurai)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos valdomų ar
naudojamų pastatų ir / ar patalpų išlaikymo išlaidas,
parodo, ar įstaiga efektyviai naudoja jai skirtą valdyti ar
naudoti nekilnojamąjį turtą.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Metinės įstaigos
valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų išlaikymo
išlaidos / iš (Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir /
ar patalpų bendras plotas + Įstaigos išsinuomotų pastatų
ir / ar patalpų bendras plotas + Įstaigos panaudos
pagrindais gautų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / ar
patalpų bendras plotas - Įstaigos išnuomotų pastatų ir /
ar patalpų bendras plotas).
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Įstaigos panaudos pagrindais perduotų Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos panaudos pagrindais perduotų patalpų ir
pastatų ir / ar patalpų bendras plotas
/ ar pastatų bendrą plotą.
(kv. m)
Panaudos pagrindais perduotas pastatų ir / ar patalpų bendras plotas – įstaigos
patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas, perduotas kitiems
subjektams panaudos pagrindais.
Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti visą įstaigos išnuomotą patalpų ir /ar pastatų
patalpų bendras plotas (kv. m)
bendrą plotą.
Išnuomotas pastatų ir / ar patalpų bendras plotas – įstaigos patikėjimo teise
valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas, išnuomotas kitiems subjektams,
išskyrus neatidėliotinam darbui ar trumpalaikiam renginiui organizuoti išnuomotas
plotas, arba išnuomotas kopijavimo, dauginimo, kavos, vandens ar maisto
aparatams pastatyti, mobiliojo ryšio antenoms įrengti ir kitoms panašioms
reikmėms.
Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, įtraukiamos apsaugos, valymo, komunalinių
pastatų ir / ar patalpų išlaikymo išlaidos paslaugų, lifto priežiūros, paprastojo remonto bei kitų įsigytų paslaugų, susijusių su
(eurai), iš jų:
pastatų ir / ar patalpų eksploatacija bei aptarnavimu, patirtos išlaidos per
ataskaitinius metus.

II. Kilnojamo turto
valdymas

Įstaigos naudojamos vienos
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos naudojamų
tarnybinės transporto priemonės tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidas,
išlaikymo kaina (eurai)
tenkančias vienai tarnybinei transporto priemonei,
parodo, ar įstaiga efektyviai naudoja tarnybines
transporto priemones.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Metinės įstaigos
tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos / iš
Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės.
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Metinės įstaigos iš Turto banko
išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų
nuomos išlaidos (eurai)

Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, įtraukiamos metinės nuomos išlaidos tik už
pastatų ir / ar patalpų nuomą iš Turto banko.

Įstaigos naudojamos tarnybinės
transporto priemonės (vnt.), iš jų:

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos valdomų tarnybinių transporto
priemonių kiekį, nepriklausomai nuo jų paskirties ar valdymo formos.
Nurodomos visos įstaigos valdomos ir / ar naudojamos tarnybinės transporto
priemonės.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės
transporto priemonės + Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį gautos
tarnybinės transporto priemonės.

Įstaigos patikėjimo teise valdomos
tarnybinės transporto priemonės (vnt.)

Nurodomas patikėjimo teise valdomų tarnybinių transporto priemonių skaičius (M1,
M2, M3 klasės, N kategorijos transporto priemonės).
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Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal
panaudos sutartį gautos tarnybinės
transporto priemonės (vnt.)

Nurodomas įstaigos išsinuomotų ir (ar) pagal panaudos sutartį gautų tarnybinių
transporto priemonių skaičius (M1, M2, M3 klasės, N kategorijos transporto
priemonės).
Apskaičiuojant vertinimo kriterijų įraukiamos tarnybinės transporto priemonės,
naudojamos įstaigos kasdieninei veiklai. Atskiriems projektams ar renginiams
išsinuomotos transporto priemonės neįtraukiamos. Taip pat neįtraukiamos
trumpalaikės nuomos paslaugomis naudojamos transporto priemonės (pvz. Spark,
Citybee ar pan.)

Veiklos vertinimo
sritys ir jų temos

Pagrindiniai veiklos vertinimo kriterijai

Pagrindinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

Reikšmė

Sudėtiniai veiklos vertinimo kriterijai

Sudėtinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Apsilankymai

Lankytojų skaičius (žm.)

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti lankytojų skaičių
įstaigai organizuojant savų atlikėjų, kolektyvo (kolektyvų)
renginius, kitų atlikėjų, kolektyvų renginius (koncertus,
spektaklius, kitus viešus renginius) pagal bilietų (taip pat ir su
nuolaida), išdalintų/panaudotų kvietimų skaičių, lankytojų
nemokamuose renginiuose, kultūrinės edukacijos užsiėmimuose
ir pagal sutartis parduotuose renginiuose lankytojų skaičių.
Tai svarbus vertinimo kriterijus, siekiant įvertinti teikiamų
paslaugų vartotojams aktualumą ir poreikį.
Virtualūs lankytojai į šį vertinimo kriterijų neįtraukiami.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Lankytojų skaičius įstaigos
organizuotuose pasirodymuose stacionare + Lankytojų skaičius
įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje +
Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose
gastrolėse užsienyje + Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų
pasirodymuose kitų įstaigų organizuotuose renginiuose +
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius.
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Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti įstaigos organizuojamų
savų atlikėjų, kolektyvo (kolektyvų) renginius, kitų atlikėjų,
kolektyvų renginių (koncertus, spektaklius, kitus viešus
renginius) pagal bilietų (taip pat ir su nuolaida),
išdalintų/panaudotų kvietimų skaičių, lankytojų nemokamuose
renginiuose, kultūrinės edukacijos užsiėmimuose ir pagal
sutartis parduotuose renginiuose virtualių apsilankymų skaičių.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti teikiamų virtualių
(nuotolinių) paslaugų vartotojams aktualumą ir poreikį.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Apsilankymų įstaigos
organizuotose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių
transliacijų metu skaičius + Įstaigos pasirodymų įrašų peržiūrų
skaičius + Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose virtualiu
dalyvavusių žmonių skaičius.
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Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose
pasirodymuose stacionare (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti teikiamų paslaugų vartotojams
aktualumą ir poreikį, nurodant lankytojų, per ataskaitinį laikotarpį
apsilankiusių įstaigos stacionare organizuotuose renginiuose, skaičių (be
edukacinių užsiėmimų lankytojų).
Stacionaras – scenos meno įstaigos valdoma salė ir kitos erdvės: mažesnės
salės, fojė ir kt.

Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose
pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti teikiamų paslaugų vartotojams
aktualumą ir poreikį, nurodant lankytojų, per ataskaitinį laikotarpį
apsilankiusių įstaigos organizuotuose gastrolėse Lietuvoje, (be edukacinių
užsiėmimų lankytojų).

Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose
pasirodymuose gastrolėse užsienyje (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti teikiamų paslaugų vartotojams
aktualumą ir poreikį, nurodant lankytojų, per ataskaitinį laikotarpį
apsilankiusių įstaigos organizuotuose gastrolėse užsienyje, (be edukacinių
užsiėmimų lankytojų).
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti teikiamų paslaugų vartotojams poreikį,
kai įstaigos kūrybiniai kolektyvai kviečiami kitų įstaigų organizuojamuose
renginiuose (miesto šventėse, festivaliuose, konkursuose, gastrolėse
Lietuvoje ir užsienyje, kuriuos organizuoja kitos Lietuvos ir užsienio
organizacijos), nurodant lankytojų skaičių pagal bendradarbiavimo sutartyje
nustatytą apsilankiusiųjų dalį ar įrašant padalintą lankytojų skaičių tarp
organizatorių ir kitų dalyvių.

Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų
pasirodymuose kitų įstaigų organizuotuose
renginiuose (žm.)

Apsilankymų įstaigos organizuotose
pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių
transliacijų metu skaičius (vnt.), iš jų:

Apsilankymų įstaigos organizuotuose
pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių
transliacijų metu, įsigijus bilietą, skaičius
(vnt.)
Įstaigos pasirodymų įrašų peržiūrų skaičius
(vnt.)

Nemokamai apsilankiusių lankytojų
dalis (proc.)

Vidutinis salių užimtumas įstaigos
organizuotose pasirodymuose
stacionare (proc.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti įstaigoje nemokamai
apsilankiusių lankytojų dalį.

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti procentinį įstaigos
stacionaro užimtumo dydį įstaigos organizuojamuose
renginiuose (koncertuose, spektakliuose, kituose viešuose
renginiuose), lyginant su vietų stacionare skaičiumi.
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Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti virtualių apsilankymų skaičių
remiantis nepertraukiamo pasirodymo stebėjimo skaičiumi prie įstaigos
organizuojamų savų atlikėjų, kolektyvo (kolektyvų) tiesioginių transliacijų
pasirodymų (koncertų, spektaklių, kitų viešų pasirodymų), įskaitant įstaigos
iniciatyva organizuojamų pasirodymų tiesioginių transliacijų per TV ir radiją
žiūrovų/klausytojų skaičiumi.
Vertinimo kriterijus skaičiuojamas teikiant suminį nepertraukiamo stebėjimo
prisijungimų prie įstaigos organizuotų tiesiogiai transliuotų pasirodymų
skaičių.
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės įrankio
Google Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis ataskaitomis arba
kita lankytojų apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų
apsilankymų skaičiui fiksuoti.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kokia dalis virtualių lankytojų stebėjo
pasirodymus nepertraukiamai tiesioginių transliacijų metu įsigiję bilietus.

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti įstaigos atlikėjų, kolektyvo
(kolektyvų) naujų pasirodymų (koncertų, spektaklių, kitų viešų pasirodymų)
įrašų ar specialiai iš anksto įrašytų ir sumontuotų pasirodymų
nepertraukiamų peržiūrų bendrą skaičių ataskaitiniais metais, įskaitant
įstaigos iniciatyva organizuotų pasirodymų per TV ir radiją įrašų peržiūras.
Įtraukiami tik ataskaitiniais metais pristatytų pasirodymų įrašų
nepertraukiamų peržiūrų skaičius.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs) – nepertraukiamos
pasirodymų peržiūros.
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės įrankio
Google Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis ataskaitomis arba
kita lankytojų apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų
peržiūrų skaičiui fiksuoti.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigoje taikomų rinkodaros akcijų
patrauklumą ir galimybes, taip pat kultūros paslaugų prieinamumą
jautresnėms socialinėms grupėms.
Nurodomas bendras parduotų bilietų su nuolaida skaičius pagal galiojančias
vadovo patvirtintas bilietų kainas visoms lankytojų grupėms. Į šį skaičių
neįtraukiami bilietai su 100 % nuolaida.

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius
(žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti teikiamų kultūros paslaugų
prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms, žiniasklaidos atstovams,
rengiantiems medžiagą apie įstaigos kūrybinę veiklą, taip pat įstaigos
nemokamai rengiamuose koncertuose, spektakliuose ir kituose renginiuose
apsilankiusius tiesioginio kontakto lankytojus.

Salių / pasirodymams skirtų erdvių
stacionare skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti stacionare esančių salių ir kitų erdvių,
kuriose yra rodomi koncertai, spektakliai ir kiti renginiai, skaičių.
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Duomenų šaltinis/sąsaja

renginiuose), lyginant su vietų stacionare skaičiumi.
Lankytojų skaičius, įstaigai neparduodant bilietus, bet pasirašius
sutartį dėl spektaklių, koncertų ar kitų renginių viešo atlikimo
stacionare, skaičiuojamas kaip pilnos salės / pasirodymams
skirtos erdvės vietų skaičius.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Lankytojų skaičius įstaigos
organizuotuose pasirodymuose stacionare / iš (Įstaigos
organizuotų pasirodymų stacionaro pagrindinėje salėje skaičius
* Įstaigos stacionaro pagrindinės salės vietų skaičius + Įstaigos
organizuotų pasirodymų stacionaro n salėje skaičius * Įstaigos
stacionaro n salės vietų ....) * 100.
n - kiekviena naudojama stacionaro salė pasirodymams skirta
erdvė bei jos vietų skaičius apskaičiuojant vertinimo kriterijų
formulėje įvardijamas atskirai.
Įstaigos, kurios turi tik repeticijų salę, kurioje vieši pasirodymai
nevyksta (neturi stacionaro salės ar pasirodymams skirtos
erdvės), šio rodiklio nepildo.
Taip pat šio rodiklio nepildo įstaigos, kurios patalpų renovacijos
metu neturi galimybės naudotis stacionaro salėmis ar kitomis
pasirodymams skirtomis erdvėmis.
II. Kūrybinė veikla

Bendras vietų salėse ir pasirodymams
skirtose erdvėse stacionare skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti stacionare esančių salių ir kitų erdvių,
kuriose yra rodomi koncertai, spektakliai ir kiti renginiai, bendrą esamų vietų
skaičių.

Viešai atliktų naujų kūrinių ar
koncertinių programų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti įstaigos naujus spektaklius ir naujas unikalias koncertines programas (naujiems, skirtingų pavadinimų operos, baleto, dramos, lėlių teatro pastatymams, naujoms
unikalioms koncertinėms programoms, bet ne kiekvienam muzikos kūriniui), sukurtas/ parengtas ir viešai (įskaitnat nuotoliniu būdu) atliktas per ataskaitinį laikotarpį.

Viešai atliktų pasirodymų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti viso repertuaro, įstaigai
organizuojant savo atlikėjų, kolektyvo (kolektyvų) renginius
(koncertus, spektaklius, kt. viešus renginius), įskaitant
nuotoliniu būdu, renginius Lietuvoje (stacionare ir gastrolėse) ir
užsienyje bei kitų įstaigų organizuotuose renginiuose atliktų
savų atlikėjų, kolektyvo (kolektyvų) pasirodymų skaičių.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Įstaigos organizuotų
pasirodymų stacionare skaičius + Įstaigos organizuotų
pasirodymų gastrolėse Lietuvoje skaičius + Įstaigos organizuotų
pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius + Kitų įstaigų
organizuotuose renginiuose įstaigos kolektyvų pasirodymų
skaičius + Įstaigos virtualių pasirodymų skaičius.

Nacionalinių kūrinių ar koncertinių
programų dalis repertuare (proc.)
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Įstaigos organizuotų pasirodymų stacionare
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos veiklos intensyvumą turimose
salėse.

Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse
Lietuvoje skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos veiklos apimtis gastrolėse
Lietuvoje.

Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse
užsienyje skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos veiklos apimtis gastrolėse
užsienyje.

Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos veiklos apimtis dalyvaujant kitų
įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.) įstaigų organizuojamuose renginiuose.
Įstaigos virtualių pasirodymų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti kokią dalį viso
repertuaro sudaro lietuvių autorių kūriniai, koncertinės
programos.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Nacionalinių kūrinių ar
koncertinių programų skaičius repertuare / iš Kūrinių ar
koncertinių programų skaičius repertuare * 100.
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Kūrinių ar koncertinių programų,
skirtų vaikams ir mokiniams, dalis
repertuare (proc.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti kokią dalį viso
repertuaro sudaro renginiai, skirti vaikams (koncertai,
spektakliai ir kiti vieši renginiai).
Tai svarbus vertinimo kriterijus ugdant aktyvius kultūros
paslaugų vartotojus nuo mažens.
Vaikai ir mokiniai – ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenys.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Kurinių ar koncertinių
programų, skirtų vaikams, skaičius repertuare / iš Kūrinių ar
koncertinių programų skaičius repertuare * 100.
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Įstaigoje organizuotų jaunųjų
menininkų rezidencijų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti įstaigoje vykdomų
jaunųjų menininkų rezidencijų skaičių, kai padedant
pripažintiems šalies ir užsienio menininkams jaunieji menininkai
kuria scenos meno kūrinius ar įgyvendina kitas kūrybines
veiklas.
Tai svarbus vertinimo kriterijus, siekiant įvertinti įstaigos poreikį
ir iniciatyvą dirbti su jaunaisiais menininkais, siekiant kūrybinių
naujovių, aktualizuoti scenos meno turinį, atsirinkti geriausius
menininkus ateities darbams.
Jaunasis menininkas - profesionalia meno kūryba ir menine
veikla užsiimantis asmuo nuo 14 iki 35 metų.

Įstaigos gautų nominacijų,
apdovanojimų ar premijų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti įstaigos geriausių
spektaklių, jų kūrėjų ir atliktų vaidmenų, teigiamai įvertintų
profesionaliojo scenos meno vertintojų, skaičių.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Įstaigos gautų nominacijų
skaičius + Įstaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius.

Kūrinių ar koncertinių programų skaičius
repertuare (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti veiklos apimtis įstaigai organizuojant
savų atlikėjų, kolektyvo (kolektyvų) renginius (koncertus, spektaklius, kt.
viešus renginius), kitų atlikėjų, kolektyvo (kolektyvų) renginius nuotoliniu
būdu.
Įtraukiami įstaigų tiesiogiai transliuoti virtualūs pasirodymai bei iš anksto
nuflmuoti, sumontuoti ir visuomenei ataskaitiniais metais pristatyti virtualūs
pasirodymai.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos skirtingų pavadinimų scenos
meno kūrinių (spektaklių, kartotinų ir unikalių koncertinių programų)
repertuare skaičių.

Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos skirtingų pavadinimų
skaičius repertuare (vnt.)
nacionalinių scenos meno kūrinių (lietuvių autorių pjesė, literatūrinio kūrinio
inscenizacija, muzikos, choreografijos kūrinys) repertuare skaičių.
Nacionaliniai kūriniai ar koncertinės programos – lietuvių dramaturgijos,
muzikos, choreografijos autorių kūriniai.
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Kurinių ar koncertinių programų, skirtų
vaikams, skaičius repertuare (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos parengtų ir rodomų spektaklių,
koncertinių programų, skirtų vaikams, skaičių.
Vaikai ir mokiniai – ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenys.

Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių
skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigoje vykdomų jaunųjų menininkų
rezidencijų dalyvių skaičių, kai padedant pripažintiems šalies ir užsienio
menininkams jaunieji menininkai kuria scenos meno kūrinius ar įgyvendina
kitas kūrybines veiklas.
Jaunasis menininkas - profesionalia meno kūryba ir menine veikla
užsiimantis asmuo nuo 14 iki 35 metų.

Įstaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos veiklą, kurią teigiamai įvertina
profesionaliojo scenos meno vertintojai nominuodami įstaigos naujausius
spektaklius, jų kūrėjus ir geriausius naujus vaidmenis sukūrusius atlikėjus
apdovanojimams gauti.

Įstaigos gautų apdovanojimų ir premijų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos veiklą, kurią teigiamai įvertina
profesionaliojo scenos meno vertintojai apdovanodami ar premijuodami
įstaigos naujausius spektaklius, jų kūrėjus ir metų vaidmenis sukūrusius
atlikėjus. Į apdovanojimus įtraukiami ir žiūrovų prizai.

III. Kultūrinės
edukacijos veikla

Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos siūlomų edukacinių
užsiėmimų aktualumą ir kiek sėkmingai įstaiga teikia šias
paslaugas.
Nurodomas per ataskaitinius metus edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių asmenų skaičius pagal tikslines
grupes. Įskaičiuojami ne tik įstaigos patalpose vykusių
edukacinių užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių
užsiėmimų dalyviai. Nurodomi tik registruoti dalyviai.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius +
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų skaičius +
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, turinčių
negalią, skaičius + Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai
šeimai, dalyvavusių asmenų skaičius + Edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių kitų asmenų skaičius.
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Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
vaikų ir mokinių skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos indėlį tenkinant vaikų kultūrinės
edukacijos poreikius ir parodo šios veiklos rezultatyvumą. Nurodomas per
ataskaitinius metus vaikams ir mokiniams skirtuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius. Įskaičiuojami ne tik
įstaigos patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų
edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.
Vaikai ir mokiniai – ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenys.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
senjorų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos indėlį plėtojant pensinio amžiaus
asmenų socialines edukacines paslaugas ir parodo šių paslaugų atitiktį
senjorų poreikiams.
Nurodomas per ataskaitinius metus senjorams skirtuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių senjorų (pensijos amžiaus asmenų) skaičius.
Įskaičiuojami ne tik įstaigos patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir
išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos indėlį didinant edukacinių
paslaugų prieinamumą negalią turintiems asmenims ir parodo šios paslaugos
rezultatyvumą.
Nurodomas per ataskaitinius metus negalią turintiems asmenims skirtuose
edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių negalią turinčių asmenų skaičius.
Įskaičiuojami ne tik įstaigos patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir
išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos indėlį didinant edukacinių
šeimai, dalyvavusių asmenų skaičius (žm.)
paslaugų prieinamumą visai šeimai ir parodo šios paslaugos rezultatyvumą.
Nurodomas per ataskaitinius metus visai šeimai skirtuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių asmenų skaičius. Įskaičiuojami ne tik įstaigos
patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių
užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
kitų asmenų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos skiriamą dėmesį kitų asmenų nei
vaikai ir moksleiviai, senjorai, negalią turintys asmenys ar šeimos, siūlomų
edukacinių užsiėmimų aktualumą ir kiek sėkmingai įstaiga teikia šias
paslaugas.
Nurodomas ataskaitiniais metais edukaciniuose užsiėmimuose, kurie skirti
plačiajai visuomenei, neišskiriant konkrečios jos dalies, fiziškai dalyvavusių
asmenų skaičius. Įskaičiuojami ne tik įstaigos patalpose vykusių edukacinių
užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus parodo, kiek įstaiga dalyvauja mokymosi visą gyvenimą
procese.
Nurodomas edukacinių užsiėmimų (ne jų temų), kuriuos surengė įstaiga savo
ar kitose patalpose per ataskaitinius metus, skaičius.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
vaikams ir mokiniams, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
senjorams, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims,
turintiems negalią, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai
šeimai, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims,
skaičius.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų vaikams ir
mokiniams pasiūlą ir parodo edukacinės veiklos organizavimo intensyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įstaigos savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų vaikams ir moksleiviams skaičius.
Neįtraukiami virtualūs edukaciniai užsiėmimai.
Vaikai ir mokiniai – ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenys.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
vaikams ir mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
senjorams, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų senjorams pasiūlą,
parodo įstaigos pastangas prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo ir
socialiai pažeidžiamų vartotojų grupių įtraukimo į viso gyvenimo mokymąsi.
Nurodomas ataskaitiniais metais įstaigos savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų senjorams skaičius. Neįtraukiami virtualūs
edukaciniai užsiėmimai.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų negalią turintiems
asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.) asmenims pasiūlą, parodo įstaigos pastangas prisidėti prie socialinės
atskirties mažinimo ir socialiai pažeidžiamų vartotojų grupių įtraukimo į viso
gyvenimo mokymąsi.
Nurodomas ataskaitiniais metais įstaigos savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų negalią turintiems asmenims skaičius.
Neįtraukiami virtualūs edukaciniai užsiėmimai.
Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos indėlį didinant edukacinių
šeimai, skaičius (žm.)
paslaugų prieinamumą visai šeimai ir parodo šios paslaugos rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įstaigos savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, skaičius. Neįtraukiami
virtualūs edukaciniai užsiėmimai.
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Virtualiuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių žmonių
skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos siekiamybę ugdyti
kultūrines kompetencijas bei gebėjimus nuotoliniu būdu.
Virtualus dalyvavimas edukaciniame užsiėmime –
nepertraukiamas vartotojo veiksmų ciklas įstaigos virtualiame
edukaciniame užsiėmime, kurio metu vyksta aktyvi interakcija
tarp edukatoriaus bei auditorijos.
Apskaičiuojant vertinimo kriterijų nurodomas suminis virtualių
edukacinių užsiėmimų registruotų dalyvių ir virtualių edukacinių
užsiėmimų, nepriklausomai nuo platformų, peržiūrų skaičius.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo
analizės įrankio Google Analytics, socialinių tinklų peržiūrų
standartinėmis ataskaitomis arba kita lankytojų apskaitos
programa ar techniniu sprendimu virtualių edukacinių
užsiėmimų dalyvių ir užsiėmimų peržiūrų skaičiui fiksuoti.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
kitiems asmenims, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos kultūrinės edukacijos užsiėmimų,
skirtų plačiajai visuomenei, neišskiriant konkrečios jos dalies, organizavimo ir
vykdymo intensyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įstaigos savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų skaičius, neįskaičiuojant edukacinių
užsiėmimų skirtų vaikams ir mokiniams, senjorams, negalią turintiems
asmenims ir visai šeimai. Neįtraukiami ir virtualūs edukaciniai užsiėmimai.

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos kultūrinės edukacinės veiklos
nuotoliniu būdu organizavimo intensyvumą, siekiant ugdyti visuomenės
kultūrines kompetencijas ir gebėjimus.
Nurodomas įstaigos surengtų per ataskaitinius metus virtualių edukacinių
užsiėmimų (ne jų temų) skaičius, nepriklausomai nuo naudotos platformos,
kurių metu vyko aktyvi interakcija tarp edukatoriaus ir auditorijos.

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti, kiek įstaiga dalyvauja didinant
(vnt.)
neformaliojo ugdymo paslaugų įvairovę ir prieinamumą.
Nurodomas bendras įstaigos parengtų ir siūlomų edukacinių užsiėmimų
skirtingų temų skaičius, įskaitant siūlomas virtualių edukacinių užsiėmimų
temas.
Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos indėlį kuriant viso gyvenimo
(vnt.)
mokymosi pridėtinę vertę ir parodo naujų edukacinių užsiėmimų pasiūlą.
Nurodomas per ataskaitinius metus parengtų naujų ir (ar) iš esmės
atnaujintų edukacinių užsiėmimų temų skaičius, įskaitant naujas virtualių
edukacinių užsiėmimų temas.
Iš esmės atnaujintu edukaciniu užsiėmimu laikomas toks edukacinis
užsiėmimas, kuomet keičiasi edukacinio užsiėmimo tikslinė auditorija,
informacijos pateikimo formos ir/arba būdai, edukacinis užsiėmimas
papildomas nauja vaizdinė ar informacine medžiaga, naujomis, iki šiol
nenaudotomis, interaktyviomis priemonėmis ir pan.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Paslaugos

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos paslaugų plėtrą ir
naujų idėjų atitiktį lankytojų poreikiams.
Nauja paslauga laikoma paslauga, kuri pradedama teikti
(įdiegiama) kaip visiškai nauja, kai pritraukiama nauja tikslinė
grupė, kai įrengiama (sukuriama) nauja tikslinė erdvė.
Įprastos kūrybinės veiklos paslaugos (nauji pastatymai,
koncertinės programos, edukaciniai užsiėmimai ir pan.) į šį
vertinimo kriterijų neįtraukiami.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Sukurtų naujų e-paslaugų
skaičius + Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius.
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Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos veiklos, nukreiptos į teikiamų
paslaugų plėtrą, inovatyvumą, prieinamumo didinimą.
E-paslauga (produktas) suprantama kaip naudojant įvairias informacines ir
ryšių technologijų priemones (pavyzdžiui, kompiuterius, mobiliojo ryšio
telefonus, interaktyvią skaitmeninę televiziją ar kt.) nuotoliniu būdu
teikiama paslauga, kuri apima visus veiksmus nuo paslaugos inicijavimo iki ja
besinaudojančios auditorijos pasiekiamumo ir jos pamatavimo.
Nurodomas suminis ataskaitiniais metais įstaigos sukurtų unikalių virtualių
(nuotolinių) paslaugų skaičius. Įtraukiamas ir ataskaitiniais metais iš esmės
atnaujintų (modernizuotų) virtualių (nuotolinių) vartotojams skaičius.

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos veiklos, nukreiptos į teikiamų
fizinių paslaugų kokybės didinimą, plėtrą ir parodo sukurtų naujų paslaugų
rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įstaigos sukurtų fizinių paslaugų
vartotojams skaičius.
Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų
prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius
(vnt.)

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos prisitaikymą teikti kultūros
paslaugas nuotoliniu būdu (suskaičiuojami atskiri naudojami paslaugų
teikimo kanalai, specialios platformos, kuriomis naudojamasi teikiant
paslaugas, pvz. youtube, facebook, bilietai.lt, tiketa.lt , el. svetainės ir pan.).
To pačio socialinio tinklo skirtingos paskyros skaičiuojamos kaip atskiros
platformos.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos mokinių dalyvavimo įstaigos
parengtose Kultūros paso paslaugose aktyvumą ir parodo įstaigos, kaip
Kultūros paso paslaugų teikėjo, rezultatyvumą, atspindi parengtų paslaugų
aktualumą bei populiarumą.
Suteiktų/įvykusių įstaigos parengtų ir į Kultūros paso paslaugų rinkinį
įtrauktų paslaugų skaičius fiksuojamas Kultūros paso paslaugų rezervavimo
sistemoje.

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos parengtų ir į
Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktų paslaugų mokiniams
pasiūlą, turinio kokybę bei atitiktį vaikų socialiniams,
kultūriniams poreikiams, bendrojo ugdymo programoms.
Nurodomas bendras įstaigos parengtų ir į Kultūros paso
paslaugų rinkinį įtrauktų paslaugų skaičius, į šį skaičių įtraukiant
ir edukacinių užsiėmimų temų, kurios yra įtrauktos į Kultūros
paso paslaugų rinkinį, skaičių.
Kultūros paso paslaugų rinkinys papildomas naujomis
paslaugomis bent du kartus per metus atlikus siūlomų Kultūros
paso paslaugų paraiškų vertinimus.

Asmenims, turintiems negalią,
pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos teikiamų paslaugų prieinamumą asmenims, turintiems negalią.
Nurodomas bendras įstaigos teikiamų paslaugų, pritaikytų asmenims, turintiems negalią, skaičius, į šį skaičių įtraukiant ir asmenims, turintiems negalią, skirtų/pritaikytų edukacinių užsiėmimų temų skaičių.

Kultūros paso paslaugų
rezervavimo sistema.

II. Tarptautiškumas

Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių,
sukurtų su užsienio scenos meno
organizacijomis, sudarius Jungtinės
veiklos (partnerystės) ar
Bendradarbiavimo sutartį, skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti pristatytus/viešai
atliktus (įskaitant nuotoliniu būdu) naujus scenos meno
kūrinius, kuriems parengti įstaiga sudarė Jungtinės veiklos
(partnerystės) sutartį arba Bendradarbiavimo sutartį su
užsienio scenos meno organizacija.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos veiklos
tarptautiškumą ir Lietuvos kultūros ir meno atvirumą ir
integraciją į tarptautinę scenos meno erdvę, kai bendrai su
užsienio partneriais kuriamas naujas scenos meno kūrinys, kuris
ir užsienio šalyse yra pristatomas kaip bendros gamybos kultūros
produktas, taip pat šalims yra ekonomiškai naudingesnis ir
patrauklesnis.

Tarptautinių projektų, kuriuos
įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o)
įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti tarptautinius projektus,
kuriuose įstaiga kviečiama dalyvauti (Lietuvoje ir užsienyje
rengiamos kultūros dienos, festivaliai, iškilmės, paminėjimai ir
pan.) ir pati rengia projektus (konkursus, festivalius, iškilmes,
paminėjimus), kuriuose dalyvauja.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Tarptautinių projektų,
kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, skaičius + Tarptautinių projektų
Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja(-o) įstaiga, skaičius.

Tarptautinių organizacijų, kurių narė
įvairiomis formomis yra įstaiga,
skaičius (vnt.)

III. Tarpsektorinis
bendradarbiavimas

IV. Rinkodara

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti įstaigos vadovų ir kitų
darbuotojų aktyvumą dalyvaujant įvairiose tarptautinėse
organizacijose, fonduose, festivaliuose, darbo ir ekspertų
grupėse, skatinant įstaigos tarptautiškumą.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Įstaigos narystės
tarptautinėse organizacijose skaičius + Tarptautinių darbo
grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo įstaigos
darbuotojai, skaičius.

Užsienio scenos meno organizacijų, su
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti užsienio scenos meno organizacijų
kuriomis įstaiga sudarė Jungtinės veiklos
skaičių, su kuriomis bendrai veikiama kuriant naujus scenos meno kūrinius ir
(partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį ir juos pristatant / viešai atliekant.
pristatė / viešai atliko kūrinį, skaičius (vnt.)
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Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) Vertinimo kriterijus parodo, kiek įstaiga dalyvauja tarptautinio kultūrinio
įstaiga, skaičius (vnt.)
bendradarbiavimo veiklose kuriant įvairesnes ir kokybiškesnes paslaugas ir
produktus.
Nurodomas tik tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, skaičius.
Skaičiuojami ataskaitiniais metais vykdomi, tęsiami ir baigti tarptautiniai
projektai. Į šį skaičių neįtraukiami pagal Jungtinės veiklos ar
Bendradarbiavimo sutartis rengiami scenos meno kūriniai.

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos įsitraukimo į tarptautinius
kuriuose dalyvauja(-o) įstaiga, skaičius (vnt.) integravimosi procesus tendencijas ir parodo tarptautinės projektinės
veiklos rezultatyvumą.
Nurodomas tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose partnerio
teisėmis dalyvauja(-o) įstaiga, skaičius.
Įstaigos narystės tarptautinėse
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos vadovo ir darbuotojų plečiamą
organizacijose skaičius (vnt.)
veiklos erdvę, įgyvendinant kultūros politiką Europoje, tolimose šalyse ir
derinant veiksmus, bendradarbiaujant su užsienio scenos meno
organizacijomis, impresarijais.
Tarptautinių darbo grupių, kurių
ekspertinėse veiklose dalyvavo įstaigos
darbuotojai, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos vadovo ir darbuotojų, kaip meno
srities žinovų, turinčių specialiųjų žinių ir patirtį tam tikrais klausimais,
kviečiamų vertinti projektus ar tartis kitais kultūros politikos klausimais.
Nurodomas tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose
ataskaitiniais metais dalyvavo įstaigos darbuotojai, skaičius. Į šį skaičių
neįskaičiuojamas dalyvavimas tarptautinių organizacijų suvažiavimuose.

Bendrų pasirodymų su kitomis
Lietuvos scenos meno įstaigomis
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti scenos meno kūrinius, kurie parengti Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, Bendradarbiavimo sutarties ar kitais pagrindais su kitomis Lietuvos profesionaliojo
scenos meno įstaigomis. Tai leidžia įvertinti tarpsektorinio bendradarbiavimo ir scenos meno kūrinių sklaidos mastą.
Kviestiniai atlikėjai neįskaičiuojami, skaičiuojami tik pagal įformintus santykius su įstaigomis kviečiami atlikėjai.

Bendradarbiaujant su kitomis
įstaigomis ir organizacijomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigos ir kitų sektorių
susitelkimo bendrai veiklai siekiant to paties tikslo rezultatus.
Nurodomas bendras su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis
(įskaitant profesionalaliojo scenos meno įstaigas) įgyvendintų
iniciatyvų skaičius. Jei iniciatyva įgyvendinama su kelių skirtingų
sričių įstaigomis, šioje grafoje skaičiuojama kaip 1 iniciatyva.
Iniciatyva – pasirodymas, paroda, konferencija, projektas,
renginys, edukacinis užsiėmimas, leidinys ir pan.

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius
(vnt.)

V. Savanoriavimas,
Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent
socialinis dalyvavimas kartą dirbusių savanorių skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti, kokį dėmesį įstaiga teikia
visuomenės poreikių tenkinimui, jų aktualizavimui, kaip dažnai
atliekami lankytojų tyrimai, siekiant pažinti savo lankytojo
"portretą", pritraukti daugiau lankytojų, plėsti auditorijas,
tobulinti teikiamas bei kurti naujas, visuomenės poreikius
atitinkančias paslaugas.
Nurodomas per ataskaitinius metus atliktų lankytojų tyrimų
skaičius.

Bendradarbiaujant su kitomis kultūros
įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos iniciatyvumą bendradarbiauti su
kitomis kultūros įstaigomis (muziejais, bibliotekomis, kultūros centrais,
cirkais, meno inkubatoriais, parodų salėmis, scenos menų centrais ir kt.).

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo
įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos iniciatyvumą bendradarbiauti su
švietimo ir mokslo įstaigomis (mokyklomis, švietimo pagalbos įstaigomis,
aukštosiomis mokyklomis, mokslinių tyrimų institutais) inicijuojant,
parengiant ir viešai atlikant įvairius užsiėmimus, renginius.

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos iniciatyvumą bendradarbiauti su
vietos ir kitų Lietuvos regionų bendruomenėmis bendrai kurtiant ir viešai
atliekant scenos meno kūrinius, siekiant glaudžiai bendradarbiaujant su
bendruomenėmis ugdyti jų poreikį profesionaliajam scenos menui.

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos iniciatyvumą bendradarbiauti su
įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis siekiant kūrybinių projektų
įgyvendinimo ir skatinant šių organizacijų atvirumą, poreikį profesionaliajam
scenos menui.

Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir
organizacijomis bei valstybės įmonėmis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos ir verslo įmonių ir organizacijų ar
valstybės įmonių bendradarbiavimo galimybes įgyvendinant aukšto
kūrybinio lygio iniciatyvas.

Įstaigos administruojamų paskyrų
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos pateiktos informacijos
socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.) pasiekiamumą (auditorijos imtį) socialiniuose tinkluose.
Virtualiųjų apsilankymų administruojamose
interneto svetainėse ataskaitiniais metais
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus parodo administruojamų interneto svetainių
patrauklumą ir aktualumą vartotojams. Vertinimo kriterijus skaičiuojami
naudojantis interneto svetainės lankomumo analizės įrankio Google
Analytics standartinėmis ataskaitomis arba interneto svetainėje įdiegta kita
lankytojų apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų
apsilankymų skaičiui fiksuoti (pvz., svetainės lankomumo skaitikliu). Jei
administruojamos kelias interneto svetaines, teikiamas suminis apsilankymų
jose rodiklis.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).
Vertinimo kritejus skirtas apskaičiuoti įstaigoje ar jos renginiuose (spektakliuose, koncertuose, festivalio renginiuose, kultūrinės edukacijos užsiėmimuose, kt. renginiuose) dirbusių savanorių skaičių, taip
pat tai parodo įstaigos pastangas ir gebėjimą pritraukti savanorius.
Nurodomas bendras Lietuvos ir užsienio šalių asmenų, kurie ataskaitiniais metais pagal savanoriškos veiklos sutartis arba pagal sutartis su įstaigomis neatlygintinai dalyvavo įstaigos veiklose, skaičius.
Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

Veiklos vertinimo
sritys ir jų temos

Pagrindiniai veiklos vertinimo kriterijai

Pagrindinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

Reikšmė

Sudėtiniai veiklos vertinimo kriterijai

Sudėtinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

Reikšmė

Duomenų šaltinis/sąsaja

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Apsilankymai

Lankytojų skaičius (žm.)

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus lankymą bei
lankytojų susidomėjimą muziejumi.
Nurodomas bendras fizinių apsilankymų muziejuje skaičius per
ataskaitinius metus, įtraukiant pavienius ir organizuotus lankytojus,
įskaitant fondų, edukacinių užsiėmimų, ekskursijų bei muziejaus
organizuojamų renginių lankytojus, dalyvius, bet neįtraukiant
virtualių apsilankymų.
Tai svarbus vertinimo kriterijus, siekiant įvertinti teikiamų paslaugų
vartotojams aktualumą ir poreikį.
Virtualūs lankytojai į šį vertinimo kriterijų neįtraukiami.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Lankytojų skaičius muziejaus
ekspozicijose ir parodose + Lankytojų skaičius muziejaus fonduose +
Lankytojų skaičius muziejaus organizuotuose renginiuose +
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius +
Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius.

0

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti virtualių muziejaus paslaugų
vartotojų skaičių, įvertinti muziejaus sukurto virtualaus turinio
aktualumą, populiarumą bei poreikį.
Virtualus apsilankymas – vartotojo apsilankymų muziejaus
virtualioje parodoje, virtualiame edukaciniame užsiėmime,
virtualioje ekskursijoje (ture), virtualiame renginyje skaičius.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Apsilankymų muziejaus
virtualiose parodose skaičius + Virtualiuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius + Virtualiose ekskursijose
(turuose) dalyvavusių žmonių skaičius + Apsilankymų muziejaus
virtualiuose renginiuose skaičius.

0

Lankytojų skaičius muziejaus ekspozicijose ir Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus ekspozicijų ir parodų aktualumą ir
parodose (žm.
patrauklumą. Nurodomas muziejaus ekspozicijose ir parodose apsilankiusių fizinių
lankytojų skaičius.
Lankytojų skaičius muziejaus fonduose (žm.) Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus fonduose esančių rinkinių aktualumą
moksliniais, tyrinėjimo ir populiarinimo tikslais. Nurodomas muziejaus fondų lankytojų
(mokslo darbuotojų, studentų, kraštotyrininkų ir kt.) skaičius, išskyrus muziejaus
darbuotojus, per ataskaitinius metus.
Lankytojų skaičius muziejaus
organizuotuose renginiuose (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti muziejuje nemokamai
apsilankiusių lankytojų dalį nuo bendro muziejaus lankytojų
skaičiaus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Nemokamai apsilankiusių
lankytojų skaičius / iš Lankytojų skaičius * 100.

#DIV/0!

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus organizuotų renginių aktualumą ir
populiarumą. Nurodomas muziejaus organizuotuose renginiuose, (nepriklausomai nuo jų
fizinės lokacijos) dalyvavusių fizinių asmenų skaičius. Muziejaus ekspozicijų ir parodų
lankytojai į šį vertinimo kriterijų neįtraukiami.

Apsilankymų muziejaus virtualiose parodose Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus parengtų virtualių parodų aktualumą,
skaičius (vnt.)
populiarumą ir poreikį.
Apsilankymas virtualioje parodoje – nepertraukiamas vartotojo veiksmų ciklas muziejaus
parengtoje virtualioje parodoje muziejaus interneto svetainėje, kultūros paveldo sklaidai
skirtoje svetainėje (portale), socialiniuose tinkluose.
Nurodomas suminis apsilankymų muziejaus parengtose virtualiose parodose skaičius.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės įrankio Google
Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis ataskaitomis arba kita lankytojų
apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų apsilankymų ir peržiūrų skaičiui
fiksuoti.
Apsilankymų muziejaus virtualiuose
renginiuose skaičius (vnt.)

Nemokamai apsilankiusių lankytojų
dalis (proc.)

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus organizuotų virtualių renginių aktualumą,
populiarumą ir poreikį.
Apsilankymas
muziejaus virtualiame renginyje – muziejaus virtualaus renginio tiesioginių transliacijų ir
vaizdo įrašų peržiūrų skaičius.
Vertinimo kriterijus skaičiuojamas teikiant suminį prisijungimų prie muziejaus organizuotų
tiesiogiai transliuojamų informacijos ir kultūros renginių (paskaitų, parodų, pristatymų,
diskusijų ir kt.), jų vaizdo įrašų peržiūrų, skaičių. Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai
(ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės įrankio Google
Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis ataskaitomis arba kita lankytojų
apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų apsilankymų ir peržiūrų skaičiui
fiksuoti.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigoje taikomų rinkodaros akcijų patrauklumą ir
galimybes, taip pat kultūros paslaugų prieinamumą jautresnėms socialinėms grupėms.
Nurodomas bendras parduotų bilietų su nuolaida skaičius pagal galiojančias vadovo
patvirtintas bilietų kainas visoms lankytojų grupėms. Į šį skaičių neįtraukiami bilietai su
100 % nuolaida.

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus teikiamų paslaugų prieinamumą socialiai
(žm.), iš jų:
pažeidžiamoms grupėms, žiniasklaidos atstovams, rengiantiems medžiagą apie įstaigos
kūrybinę veiklą, taip pat įstaigoje įvairių akcijų metu, edukaciniuose užsiėmimuose,
ekskursijose, koncertuose, spektakliuose bei kituose renginiuose nemokamai apsilankiusių
fizinių lankytojų, įskaitant nemokamai apsilankiusius lankytojus ataskaitinių metų
paskutiniais kiekvieno mėnesio sekmadieniais, skaičių.
Nurodomas parduotų bilietų su 100 % nuolaida/kitomis formomis apskaitytų nemokami
apsilankiusių lankytojų skaičius, įskaitant nemokamai apsilankiusius lankytojus ataskaitinių
metų paskutiniais kiekvieno mėnesio sekmadieniais.

II. Muziejaus rinkiniai Visuomenei pristatyta muziejaus
rinkinio dalis (proc.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kokia dalis muziejaus
rinkiniuose saugomų eksponatų yra pristatoma visuomenei.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: (Eksponuotų muziejaus
rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius + Virtualiai eksponuotų
muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius) / iš Muziejaus
rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius * 100.
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Nemokamai apsilankiusių lankytojų
skaičius paskutiniais mėnesių
sekmadieniais (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti nemokamo muziejų lankymosi paskutiniais mėnesio
sekmadieniais aktualumą ir patrauklumą.
Nurodomas tik paskutiniais mėnesio sekmadieniais parduotų bilietų su 100 % nuolaida
skaičius.

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus funkcijos kaupti ir saugoti materialines ir
dvasines kultūros vertybes vykdymo efektyvumą bei muziejaus rinkinio dydį.
Nurodomas muziejuje nuolat saugomų eksponatų skaičius, neįtraukiant laikinai saugoti
priimtų bei nurašytų eksponatų. Į šį skaičių taip pat įeina per metus įsigyti eksponatai.

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų
bendra vertė (eurai)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų bendrą
vertę. Nurodoma eksponatų bendroji vertė eurais ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus funkcijos kapti materialines ir dvasines
kultūros vertybes funkcijos vykdymo efektyvumą bei nustatyti muziejaus įsigytų eksponatų
skaičių.
Nurodomas per ataskaitinius metus bet kokiais teisėtais būdais įsigytų eksponatų skaičius.

Metinės išlaidos kilnojamųjų kultūros
vertybių įsigijimui (eurai)

Vertinimo kriterijus yra skirtas įvertinti metines muziejaus išlaidas kilnojamųjų kultūros
vertybių įsigijimui. Nurodomos visos muziejaus per ataskaitinius metus patirtos išlaidos
kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimui, nepriklausomai nuo išlaidų šaltinio.

Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus rinkinių prieinamumą visuomenei.
eksponatų skaičius (vnt.)
Nurodomas muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų, eksponuotų per ataskaitinius
metus, skaičius, nepriklausomai nuo eksponavimo vietos, tačiau neįtraukiant virtualiai
eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų.
Virtualiai eksponuotų muziejaus rinkiniuose Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus rinkinių populiarinimo apimtis bei
saugomų eksponatų skaičius (vnt.)
prieinamumą visuomenei.
Nurodomas muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų pristatytų visuomenei virtualioje
erdvėje, nepriklausomai nuo platformos, per ataskaitinius metus skaičius (pvz. Lietuvos
nacionalinio dailės muziejaus rinkiniuose saugomų dailės darbų pristatymas LRT užsklandų
metu, muziejaus parengtose virtualiose parodose, nepriklausomai nuo platformos,
pristatyti eksponatai ir kt.).
Į šį skaičių neįtraukiami muziejaus rinkiniuose saugomi eksponatai, fiziškai eksponuoti per
ataskaitinius metus nuolatinėse ekspozicijose, parodose ir kt. bei LIMIS ir VEPIS portaluose
viešai prieinami skaitmeniniai ir suskaitmeninti muziejaus eksponatai.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Surengtų parodų skaičius (vnt.)

Lituanistinių muziejinių vertybių
aktualizavimo veiklų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus aktyvumą, iniciatyvas
ir eksponatų viešinimą rengiant parodas. Nurodomas per
ataskaitinius metus surengtų parodų skaičius iš viso, sudedant
muziejuje, kitur Lietuvoje ir užsienyje vykusias parodas (išskyrus
virtualias parodas).
Paroda – trumpalaikis (iki vienerių metų trunkantis) muziejinių
vertybių ar eksponatų išdėstymas pagal tam tikrą sistemą
(chronologiją, autorius ir kt.) muziejuje ar kitoje erdvėje.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Surengtų parodų muziejuje
skaičius + Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius + Surengtų
parodų užsienyje skaičius + Surengtų virtualių parodų skaičius.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti nacionalinių muziejų aktyvumą
siekiant kaupti informaciją ir aktualizuoti lituanistines muziejines
vertybes.
Nurodomas per ataskaitinius metus lituanistinių muziejinių vertybių
aktualizavimo veiklų skaičius, kurį sudaro atlikti tyrimai, įsigytos
vertybės ir surengtos parodos.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Atliekamų paieškos ir kitų
tyrimų apie kultūros vertybes, esančias užsienyje, skaičius + Įsigytų
lituanistinių muziejinių vertybių iš užsienio skaičius + Surengtų
parodų apie lituanistines vertybes, esančias užsienyje, skaičius.
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Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių
leidinių skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus rinkinių tyrinėjimo ir populiarinimo apimtis.
Nurodomas per ataskaitinius metus išleistų tiesiogiai rinkinį populiarinančių leidinių
pavadinimų skaičius (ne tiražas).
Rinkinį populiarinančiais leidiniais laikomi parodų ir rinkinių katalogai bei kiti muziejaus
išleisti ir muziejaus rinkinį pristatantys leidiniai (pavyzdžiui, eksponato publikacija),
turintys tarptautinį standartinį numerį (ISBN, ISSN). Čia neskaičiuojami parodų
lankstinukai, bukletai bei kiti smulkieji leidiniai ar reklaminė medžiaga, neturintys
tarptautinio standartinio ISBN ar ISSN numerio.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus rinkinių tyrinėjimo ir populiarinimo apimtis.
Nurodomas per ataskaitinius metus muziejaus specialistų parengtų ir publikuotų mokslinių
straipsnių skaičius.
Mokslinis straipsnis - muziejuje muziejaus specialistų parengtas ir recenzuojamame
mokslo leidinyje išspausdintas straipsnis, kuriame pateikiami muziejaus atliktų tyrimų
rezultatai ar ankstesnių tyrimų rezultatai.

Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus aktyvumą, iniaciatyvas ir eksponatų
viešinimą rengiant parodas muziejuje.
Nurodomas per ataskaitinius metus surengtų parodų muziejuje skaičius (išskyrus virtualias
parodas).

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus aktyvumą, iniciatyvas ir bendradarbiavimą
su kitomis institucijomis viešinant muziejaus rinkinuose saugomus eksponatus Lietuvoje.
Nurodomas per ataskaitinius metus surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (išskyrus
virtualias parodas).

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus aktyvumą, iniciatyvas ir bendradarbiavimą
su užsienio institucijomis viešinant muziejaus rinkiniuose saugomus eksponatus užsienyje.
Nurodomas per ataskaitinius metus surengtų parodų užsienyje skaičius (išskyrus virtualias
parodas).

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus aktyvumą, iniciatyvas ir eksponatų
viešinimą rengiant virtualias parodas.
Nurodyti per ataskaitinius metus surengtų tik virtualių parodų skaičių.
Virtuali paroda – trumpalaikis muziejinių vertybių ar eksponatų išdėstymas pagal tam tikrą
sistemą (chronologiją, autorius ir kt.) muziejaus ar kitoje interneto svetainėje ar kitoje
platformoje (kanale). Virtualia paroda nėra laikomi turai (3D pasivaikščiojimai).

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie
kultūros vertybes, esančias užsienyje,
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus iniciatyvas atlikti paieškos ir kitus tyrimus
apie Lietuvos kultūros vertybes esančias užsienyje.
Nurodomas atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie neteisėtai iš Lietuvos Respublikos
išvežtas muziejines vertybes ir/ar Lietuvos kultūros vertybes, esančias užsienyje, skaičius
(pvz., moksliniai straipsniai, bendradarbiavimo sutartys, mokslinės ekspedicijos ir pan.).

Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių iš
užsienio skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejų aktyvumą įsigyjant lituanistines muziejines
vertybes iš užsienio.
Nurodomas per ataskaitinius metus bet kokiais teisėtais būdais įsigytų lituanistinių
muziejinių vertybių iš užsienio skaičius.

Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejų iniciatyvas bendradarbiauti su užsienio
esančias užsienyje, skaičius (vnt.)
partneriais ir viešinti lituanistines muziejines vertybes, esančias užsienyje.
Nurodomas per ataskaitinius metus surengtų parodų (įskaitant virtualias), aktualinančių
lituanistines muziejines vertybes, esančias užsienyje, skaičius.
Tikrąja verte įvertintų muziejaus
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus veiklą siekiant, kad
rinkiniuose saugomų eksponatų dalis visi muziejaus rinkiniuose saugomi eksponatai būtų įvertinti tikrąja
(proc.)
verte.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Įvertintų tikrąja verte
muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius / iš Muziejaus
rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius * 100.

#DIV/0!

Būtino konservuoti ir restauruoti
muziejaus rinkinio dalis (proc.)

#DIV/0!

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kokią dalį muziejaus rinkiniuose
saugomų eksponatų būtina konservuoti ir restauruoti.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Būtinų konservuoti ir
restauruoti muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius / iš
Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius * 100.

Pervertintų tikrąja verte muziejaus
rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus veiklą siekiant, kad visi muziejaus
rinkiniuose saugomi eksponatai būtų įvertinti tikrąja verte. Nurodomas eksponatų, kurie
buvo pervertinti tikrąja verte, skaičius (iš „simbolinės euro“ vertės į tikrąją vertę
pervertinti eksponatai). Naujai įsigyti ir tikrąja verte iš karto įvertinti eksponatai į šį skaičių
neįeina.
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Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus veiklą siekiant, kad visi muziejaus
saugomų eksponatų skaičius (vnt.)
rinkiniuose saugomi eksponatai būtų įvertinti tikrąja verte. Nurodomas tikrąją verte
įvertintų eksponatų skaičius. Į šį skaičių įeina ir per ataskaitinius metus įsigyti bei tikrąją
verte iš karto įvertinti eksponatai.
Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus veiklą siekiant užtikrinti savalaikį eksponatų
konservavimą, apsaugant juos nuo sunykimo ar rengiant eksponavimui.
Per ataskaitinius metus konservuotų muziejaus eksponatų skaičius. Konservavimas –
moksliniais tyrimais pagrįstos procedūros, atliekamos tiesiogiai eksponatuose, siekiant
stabilizuoti ir lėtinti jų medžiaginės substancijos irimo procesus (pvz., mechaninis ir
cheminis eksponatų tvirtinimas; valymas, dezinsekcija; rūgštinių medžiagų
neutralizavimas; apdorojimas inhibitoriais; padengimas apsauginėmis dangomis ir pan.).

Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus veiklą siekiant užtikrinti savalaikį eksponatų
restauravimą, apsaugant juos nuo sunykimo ar rengiant eksponavimui.
Per ataskaitinius metus restauruotų eksponatų skaičius (kitų muziejų, bažnyčių, privačių
asmenų restauruotos kultūros vertybės neįskaičiuojamos).
Restauravimas – moksliniais tyrimais pagrįsti veiksmai, kuriais siekiama atkurti muziejinių
vertybių meninę, istorinę ir mokslinę vertę (pvz., neišlikusių fragmentų atkūrimas;
autentiškų sluoksnių atidengimas, retušas ir kt.).

Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus Vertinimo kriterijus skirtas nustatyti, kiek muziejaus rinkiniuose yra eksponatų, kuriuos
rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius
būtina konservuoti ir restauruoti.
(vnt.)
Nurodomas bendras muziejaus eksponatų, kuriuos reikia konservuoti ir restauruoti,
skaičius.
Restauruotų eksponatų, priklausančių
kitiems muziejams, įstaigoms ir privatiems
asmenims, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus restauravimo darbų mastą, nustatant kiek
restauruojama ne muziejui priklausančių eksponatų.
Nurodomas per ataskaitinius metus restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems
muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, skaičius.
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Konsultuotų kitų muziejų specialistų
rinkinių apsaugos, apskaitos,
eksponavimo, tyrimo, parodų
rengimo, edukacijos ir kitais
muziejiniais klausimais skaičius (asm.)

III. Kultūrinės
edukacijos veikla

Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejų, kaip metodinių centrų,
funkciją.
Nurodomas per ataskaitinius metus muziejaus konsultuotų ir
apmokytų kitų muziejų specialistų rinkinių apsaugos, apskaitos,
eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais
muziejiniais klausimais skaičius.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus siūlomų edukacinių
užsiėmimų aktualumą ir kiek sėkmingai muziejus teikia šias
paslaugas.
Nurodomas per ataskaitinius metus edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių asmenų skaičius pagal tikslines grupes. Įskaičiuojami ne
tik muziejaus patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir
išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų dalyviai. Nurodomi tik
registruoti dalyviai.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius + Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių senjorų skaičius + Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius + Edukaciniuose
užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai, dalyvavusių asmenų skaičius +
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų asmenų skaičius.
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Suteiktų metodinių prevencininio
konservavimo, konservavimo, restauravimo
ir technologinių tyrimų konsultacijų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus teikiamų metodinių prevencinio
konservavimo, konservavimo, restauravimo ir technologinių tyrimų konsultacijų (įskaitant
surengtus mokymus) poreikį ir aktyvumą.
Konsultacija – tai muziejaus specialisto pagalba savo muziejaus, kitų muziejų, įstaigų
(organizacijų) specialistams ar fiziniams asmenims sprendžiant įvairias problemas bei
teikiant metodinius ir/ar technologinius sprendimus, susijusius su muziejinių vertybių
prevenciniu konservavimu, konservavimu, restauravimu ir technologiniais tyrimais.
Konsultacijoms nepriskirtini specialistų pokalbiai ar susirašinėjimai, kai sprendžiami
organizaciniai klausimai (pvz. aptarimos prevencinio konservavimo, konservavimo,
restauravimo ar technologinių tyrimų planai, sąlygos ir pan.).
Nurodomas per ataskaitinius metus suteiktų metodinių konsultacijų (įskaitant surengtus
mokymus) prevencinio konservavimo, konservavimo, restauravimo ir technologinių
tyrimų klausimais, skaičius.

Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių
apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo,
parodų rengimo, edukacijos ir kitais
muziejiniais klausimais kitų muziejų
specialistams skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejų, kaip metodinių centrų, funkciją.
Konsultacija – tai muziejaus specialisto pagalba kitiems muziejams, sprendžiant įvairias
problemas, įgyvendinant tam tikras idėjas, metodinius ir/ar technologinius sprendimus,
išaiškinant, kaip įgyvendinti muziejų veiklą reglamentuojančių norminių dokumentų
reikalavimus (pvz., kaip vykdyti rinkinių apsaugą, apskaitą, rengti ekspozicijos/parodos
koncepciją ir pan.).
Konsultacijoms
nepriskirtini specialistų pokalbiai ar susirašinėjimai, kai sprendžiami organizaciniai
klausimai (pvz., aptariamos parodos skolinimo sąlygos, derinami renginio organizavimo
klausimai, siunčiami kvietimai į renginius ir pan.).
Nurodomas per ataskaitinius metus muziejaus suteiktų metodinių konsultacijų kitų
muziejų specialistams rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų
rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais klausimais skaičius.

Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų
rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo
ir tyrimo klausimais kitų muziejų
specialistams skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejų, kaip metodinių centrų, funkciją.
Nurodomas per ataskaitinius metus muziejaus surengtų dalijomosi gerąja praktika veiklų
(mokymų, seminarų, konferencijų, viešų paskaitų ar konsultacijų ir kt.) kitų muziejų
specialistams rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo klausimais skaičius.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
vaikų ir mokinių skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus indėlį tenkinant vaikų kultūrinės edukacijos
poreikius ir parodo šios veiklos rezultatyvumą. Nurodomas per ataskaitinius metus
vaikams ir mokiniams skirtuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių
skaičius. Įskaičiuojami ne tik muziejaus patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir
išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.
Vaikai ir mokiniai – ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenys.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
senjorų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus indėlį plėtojant pensinio amžiaus asmenų
socialines edukacines paslaugas ir parodo šių paslaugų atitiktį senjorų poreikiams.
Nurodomas per ataskaitinius metus senjorams skirtuose edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių senjorų (pensijos amžiaus asmenų) skaičius. Įskaičiuojami ne tik muziejaus
patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų
fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus indėlį didinant edukacinių paslaugų
prieinamumą negalią turintiems asmenims ir parodo šios paslaugos rezultatyvumą.
Nurodomas per ataskaitinius metus negalią turintiems asmenims skirtuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių negalią turinčių asmenų skaičius. Įskaičiuojami ne tik muziejaus
patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų
fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus indėlį didinant edukacinių paslaugų
šeimai, dalyvavusių asmenų skaičius (žm.) prieinamumą visai šeimai ir parodo šios paslaugos rezultatyvumą.
Nurodomas per ataskaitinius metus visai šeimai skirtuose edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių asmenų skaičius. Įskaičiuojami ne tik muziejaus patalpose vykusių edukacinių
užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
kitų asmenų skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius
(vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
vaikams ir mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
senjorams, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus skiriamą dėmesį kitų asmenų nei vaikai ir
moksleiviai, senjorai, negalią turintys asmenys ar šeimos, siūlomų edukacinių užsiėmimų
aktualumą ir kiek sėkmingai įstaiga teikia šias paslaugas.
Nurodomas ataskaitiniais metais edukaciniuose užsiėmimuose, kurie skirti plačiajai
visuomenei, neišskiriant konkrečios jos dalies, fiziškai dalyvavusių asmenų skaičius.
Įskaičiuojami ne tik muziejaus patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir
išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.
Vertinimo kriterijus parodo, kiek muziejus dalyvauja mokymosi visą gyvenimą procese.
Nurodomas edukacinių užsiėmimų (ne jų temų), kuriuos surengė muziejus savo ar kitose
patalpose per ataskaitinius metus, skaičius.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir
mokiniams, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, skaičius +
Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, turintiems negalią, skaičius + Surengtų
edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų,
skirtų kitiems asmenims, skaičius.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų vaikams ir mokiniams pasiūlą ir
parodo edukacinės veiklos organizavimo intensyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais muziejaus savo ar kitose patalpose fiziškai vykdytų
edukacinių užsiėmimų vaikams ir moksleiviams skaičius. Neįtraukiami virtualūs
edukaciniai užsiėmimai.
Vaikai ir mokiniai – ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenys.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų senjorams pasiūlą, parodo
muziejaus pastangas prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo ir socialiai pažeidžiamų
vartotojų grupių įtraukimo į viso gyvenimo mokymąsi.
Nurodomas ataskaitiniais metais muziejaus savo ar kitose patalpose fiziškai vykdytų
edukacinių užsiėmimų senjorams skaičius. Neįtraukiami virtualūs edukaciniai užsiėmimai.
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Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų negalią turintiems asmenims
asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.) pasiūlą, parodo muziejaus pastangas prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo ir
socialiai pažeidžiamų vartotojų grupių įtraukimo į viso gyvenimo mokymąsi.
Nurodomas ataskaitiniais metais muziejaus savo ar kitose patalpose fiziškai vykdytų
edukacinių užsiėmimų negalią turintiems asmenims skaičius. Neįtraukiami virtualūs
edukaciniai užsiėmimai.
Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus indėlį didinant edukacinių paslaugų
šeimai, skaičius (žm.)
prieinamumą visai šeimai ir parodo šios paslaugos rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais muziejaus savo ar kitose patalpose fiziškai vykdytų
edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, skaičius. Neįtraukiami virtualūs edukaciniai
užsiėmimai.
Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
kitiems asmenims, skaičius (vnt.)

Virtualiuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių žmonių
skaičius (žm.)

IV. Skaitmeninimas

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus siekiamybę ugdyti
kultūrines kompetencijas bei gebėjimus nuotoliniu būdu.
Virtualus dalyvavimas edukaciniame užsiėmime – nepertraukiamas
vartotojo veiksmų ciklas muziejaus virtualiame edukaciniame
užsiėmime, kurio metu vyksta aktyvi interakcija tarp edukatoriaus
bei auditorijos.
Apskaičiuojant vertinimo kriterijų nurodomas suminis virtualių
edukacinių užsiėmimų registruotų dalyvių ir virtualių edukacinių
užsiėmimų, nepriklausomai nuo platformų, peržiūrų skaičius.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės
įrankio Google Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis
ataskaitomis arba kita lankytojų apskaitos programa ar techniniu
sprendimu virtualių edukacinių užsiėmimų dalyvių ir užsiėmimų
peržiūrų skaičiui fiksuoti.

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų
skaičius (vnt.)

Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių
produktų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus kultūrinės edukacijos užsiėmimų, skirtų
plačiajai visuomenei, neišskiriant konkrečios jos dalies, organizavimo ir vykdymo
intensyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais muziejaus savo ar kitose patalpose fiziškai vykdytų
edukacinių užsiėmimų skaičius, neįskaičiuojant edukacinių užsiėmimų skirtų vaikams ir
mokiniams, senjorams, negalią turintiems asmenims ir visai šeimai. Neįtraukiami ir
virtualūs edukaciniai užsiėmimai.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus kultūrinės edukacinės veiklos nuotoliniu
būdu organizavimo intensyvumą, siekiant ugdyti visuomenės kultūrines kompetencijas ir
gebėjimus.
Nurodomas muziejaus surengtų per ataskaitinius metus virtualių edukacinių užsiėmimų
(ne jų temų) skaičius, nepriklausomai nuo naudotos platformos, kurių metu vyko aktyvi
interakcija tarp edukatoriaus ir auditorijos.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus kultūrinės edukacinės veiklos nuotoliniu
būdu organizavimo intensyvumą, siekiant ugdyti visuomenės kultūrines kompetencijas ir
gebėjimus.
Nurodomas muziejaus sukurtų kitų virtualių edukacinių produktų skaičius (virtualios
dirbtuvės, mokymai, užduotys, spalvinimo knygelės, viktorinos, žaidimai ir kt.), kurių
vyksmui nereikalinga aktyvi interakcija tarp edukatoriaus ir auditorijos.

Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių
produktų peržiūrų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų
populiarumą ir aktualumą bei muziejaus edukacinės veiklos nuotoliniu būdu organizavimo
intensyvumą, siekiant ugdyti visuomenės kultūrines kompetencijas ir gebėjimus.
Nurodomas muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų, nepriklsuaomai nuo
platformų, peržiūrų skaičius.
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės įrankio Google
Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis ataskaitomis arba kita lankytojų
apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų apsilankymų ir peržiūrų skaičiui
fiksuoti.

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kiek muziejus dalyvauja didinant neformaliojo
ugdymo paslaugų įvairovę ir prieinamumą.
Nurodomas bendras įstaigos parengtų ir siūlomų edukacinių užsiėmimų skirtingų temų
skaičius, įskaitant siūlomas virtualių edukacinių užsiėmimų temas.
Edukacinė programa - kelių, tematiškai susijusių, edukacinių užsiėmimų rinkinys (pvz.
edukacinė programa "Metų darbai Lietuvos kaime", kurią sudaro edukaciniai užsiėmimai
"Sėja", "Pjūtis", "Bulviakasis", "Duonos kepimas" ir pan.).

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus indėlį kuriant viso gyvenimo mokymosi
pridėtinę vertę ir parodo naujų edukacinių užsiėmimų pasiūlą.
Nurodomas per ataskaitinius metus parengtų naujų ir (ar) iš esmės atnaujintų edukacinių
užsiėmimų temų skaičius, įskaitant naujas virtualių edukacinių užsiėmimų temas.
Iš esmės atnaujintu edukaciniu užsiėmimu laikomas toks edukacinis užsiėmimas, kuomet
keičiasi edukacinio užsiėmimo tikslinė auditorija, informacijos pateikimo formos ir/arba
būdai, edukacinis užsiėmimas papildomas nauja vaizdinė ar informacine medžiaga,
naujomis, iki šiol nenaudotomis, interaktyviomis priemonėmis ir pan.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Ekskursijose dalyvavusių žmonių
skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus organizuojamų
ekskursijų aktualumą, populiarumą bei poreikį ir šios muziejaus
veiklos rezultatyvumą. Nurodomas per ataskaitinius metus tik
muziejaus fiziškai organizuotose teminėse ekskursijose dalyvavusių
asmenų skaičius. Neįtraukiami virtualių ekskursijų (turų) dalyvai.

Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus organizuojamų ekskursijų aktualumą,
populiarumą ir poreikį.
Nurodomas per ataskaitinius metus tik muziejaus organizuotų teminių ekskursijų skaičius.
Į šį skaičių nėra įtraukiamos virtualios ekskursijos (turai).

Virtualiose ekskursijose (turuose)
dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti virtualių muziejaus ekskursijų
(turų) aktualumą ir kiek sėkmingai muziejus teikia šias paslaugas.
Virtualus dalyvavimas ekskursijoje (ture) – nepertraukiamas
vartotojo veiksmų ciklas muziejaus virtualioje ekskursijoje (ture).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės
įrankio Google Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis
ataskaitomis arba kita lankytojų apskaitos programa ar techniniu
sprendimu virtualiųjų apsilankymų ir peržiūrų skaičiui fiksuoti.
Nurodomas per ataskaitinius metus tik muziejaus virtualiose
ekskursijose (turuose) dalyvavusių asmenų suminis skaičius – bendri
virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).

Virtualių ekskursijų (turų) skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti virtualių muziejaus ekskursijų (turų) pasiūlą ir
aktualumą. Nurodomas per ataskaitinius metus tik virtualių muziejaus organizuotų
ekskursijų (turų) skaičius.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių
kultūros paveldo objektų peržiūrų
skaičius, tenkantis vienam objektui
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus vykdomos funkcijos
užtikrinti kultūros paveldo išsaugojimą ir sklaidą rezultatus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Suskaitmenintų ir skaitmeninių
kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius / iš Suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus saugomų skaitmeninių ir skaitmenintų
kultūros paveldo objektų apimtį.
Nurodomas muziejaus suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš
viso. Suskaitmenintas kultūros paveldo objektas suprantamas kaip kultūros paveldo
objekto skaitmeninė(-ės) kopija(-os) kartu su objektą aprašančiais metaduomenimis.
Skaitmeniniu laikomas iš prigimties skaitmenininis kultūros paveldo objektas.
Kultūros paveldo objektas – karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir
perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu
požiūriais, kurios teisės aktų nustatyta tvarka apskaitomos ir saugomos muziejuje
(dokumentas, eksponatas, aprašinis įrašas ir kt.).

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus indėlį formuojant kultūros paveldo rinkinius,
užtikrinant prieigą prie jų virtualioje erdvėje ir parodo skaitmeninimo veiklos našumą per
ataskaitinius metus.
Nurodomas per metus muziejaus suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius.
Suskaitmenintas kultūros paveldo objektas suprantamas kaip kultūros paveldo objekto
skaitmeninė(-ės) kopija(-os) kartu su objektą aprašančiais metaduomenimis.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

#DIV/0!

Lietuvos muziejų, pasinaudojusių
skaitmeninimo kompetencijų centrų
paslaugomis, skaičius (vnt.)
[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam
dailės muziejui, Nacionaliniam M. K.
Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos jūrų
muziejui ir Šiaulių „Aušros“ muziejui]

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti skaitmeninimo kompetencijų
centrų - Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus, Lietuvos jūrų muziejaus ir Šiaulių
„Aušros“ muziejaus - teikiamų metodinių konsultacijų poreikį ir
aktyvumą.
Nurodomas per ataskaitinius metus muziejų, pasinaudojusių
skaitmeninimo kompetencijų centro paslaugomis (konsultacijos,
skaitmeninimo paslaugos), skaičius.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos nacionalinio dailės
muziejaus lyderystę muziejų srityje įgyvendinant Lietuvos kultūros
paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos
strategiją, organizuojant kultūros paveldo turinio sklaidą virtualioje
erdvėje ir parodo suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų
saugomų kultūros paveldo objektų prieinamumo LIMIS sistemoje
rezultatyvumą.
Siekiamybė, kad visi muziejų suskaitmeninti ir skaitmeniniai
objektai būtų prieinami LIMIS.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Suskaitmenintų ir skaitmeninių
Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų, prieinamų LIMIS portale,
skaičius / iš Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų
kultūros paveldo objektų skaičius iš viso * 100.

#DIV/0!

LIMIS portale prieinamų
suskaitmenintų ir skaitmeninių
Lietuvos muziejų saugomų kultūros
paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje
(proc.)
[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam
dailės muziejui]

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos nacionalinio dailės
muziejaus lyderystę muziejų srityje įgyvendinant Lietuvos kultūros
paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos
strategiją, organizuojant kultūros paveldo turinio sklaidą virtualioje
erdvėje ir parodo skaitmenintų Lietuvos muziejų saugomų kultūros
paveldo objektų prieinamumo VEPIS sistemoje rezultatyvumą.
Siekiamybė, kad visi muziejų suskaitmeninti objektai prieinami
LIMIS portale būtų centralizuotai per Lietuvos dailės muziejų
teikiami į VEPIS sistemą.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Suskaitmenintų ir skaitmeninių
Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų, prieinamų LIMIS portale,
skaičius / iš Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų, pateiktų į VEPIS sistemą, skaičius iš viso * 100.

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale
skaičiaus pokytis lyginant su
praėjusiais metais (proc.)
[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam
dailės muziejui]

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos nacionalinio dailės
muziejaus indėlį skatinant skaitmeninto kultūros paveldo
naudojimą tyrimams, edukacijai, turizmui, kūrybinėms industrijoms
ir parodo suskaitmeninto turinio naudingumą.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: (Virtualiųjų apsilankymų LIMIS
portale skaičius / iš Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius
praėjusiais ataskaitiniais metais * 100) - 100.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos nacionalinio dailės
muziejaus indėlį užtikrinant kryptingą šalies muziejų paveldo
aktualinimą ir parodo pateiktų objektų apimties tendencijas laiko
atžvilgiu.
Nurodomas „Europeana“ sistemai pateiktas Lietuvos muziejų
suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius ataskaitinių metų
pabaigoje.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus pastangas pritraukti naujas vartotojų
auditorijas ir parodo muziejaus skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo objektų
naudojimą ir turinio atitikimą visuomenės poreikius.
Nurodomas bendras vartotojų atliktų muziejaus suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų metaduomenų peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir muziejaus
valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per ataskaitinius metus. Skaitmeninė
kolekcija – tai organizuotas suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų
rinkinys, informacinių technologijų priemonėmis užtikrinantis objektų paiešką, prieigą ir
naudojimą. Valstybės informacinė sistema – atminties institucijų suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo objektų sisteminimo, tvarkymo, saugojimo, pateikimo ir
paieškos sistema, prieinama vartotojams taikant informacines technologijas, ir atitinkanti
valstybinėms informacinėms sistemoms keliamus reikalavimus.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo objektų
skaičius iš viso (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų integravimą ir atspindėjimą LIMIS portale.
Nurodomas LIMIS portale prieinamų muziejaus suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

LIMIS portalas.

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų
ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus indėlį kuriant VEPIS sistemą ir parodo į
sistemą pateikiamų muziejaus suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų
skaičių.
Nurodomas bendras VEPIS sistemoje prieinamų muziejaus suskaitmenintų ir skaitmeninių
kultūros paveldo objektų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų,
kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir
ženklinimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip
trečią duomenų kokybės kategoriją, skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus indėlį gerinant skaitmeninį kultūrinį turinį ir
metaduomenis bei parodo parengiamo aukštos kokybės skaitmeninio turinio apimtį.
Nurodomas bendras muziejaus suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų,
kurių turinys ir metaduomenys atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų kokybės
kategoriją (pagal Europeana turinio pateikimo rekomendacijas (angl. Europeana
Publishing Framework) skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

Suteiktų metodinių konsultacijų
skaitmeninimo klausimais skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti skaitmeninimo kompetencijų centrų teikiamų
metodinių konsultacijų poreikį ir aktyvumą.
Nurodomas per ataskaitinius metus skaitmeninimo kompetenijų centro kitiems Lietuvos
muziejams suteiktų konsultacijų skaitmeninimo klausimais (temų, problemų) skaičius (pvz.
jeigu Lietuvos muziejus dėl prisijungimo prie LIMIS sistemos buvo konsultuojamas tris
dienas ir problema buvo išspręsta (suteikta konsultacija), tai fiksuojama kaip 1
konsultacija).
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti skaitmeninimo kompetencijų centrų skaitmeninimo
darbų mastą, nustatant kiek sukuriama ne muziejui priklausančių kultūros paveldo objektų
skaitmeninių vaizdų. Nurodomas per ataskaitinius metus skaitmeninimo kompetencijų
centro sukurtų kitų muziejų kultūros paveldo objektų skaitmeninių vaizdų skaičius.

Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų
skaitmeninių vaizdų skaičius (vnt.)

LIMIS portale prieinamų Lietuvos
muziejų suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo
objektų dalis (proc.)
[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam
dailės muziejui]

Į „Europeana“ sistemą pateiktų
suskaitmenintų Lietuvos muziejų
kultūros paveldo objektų skaičius iš
viso (vnt.)
[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam
dailės muziejui]

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos
muziejų saugomų kultūros paveldo objektų
skaičius iš viso (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus indėlį formuojant kultūros paveldo rinkinius,
užtikrinant prieigą prie jų ir parodo skaitmeninimo veiklos rezultatyvumą per ataskaitinius
metus.
Nurodomas Lietuvos muziejuose suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų
skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos
muziejų kultūros paveldo objektų,
prieinamų LIMIS portale, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus indėlį kuriant
LIMIS portalą ir parodo į sistemą pateikiamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų skaičių.
Nurodomas bendras LIMIS portale prieinamų visuose muziejuose suskaitmenintų kultūros
paveldo objektų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

#DIV/0!

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų, pateiktų į VEPIS sistemą,
skaičius iš viso (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus indėlį didinant
suskaitmenintų ir skaitmeninių muziejinių vertybių matomumą VEPIS sistemoje ir parodo į
VEPIS sistemą iš LIMIS portalo pateikiamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų skaičių.
Nurodomas bendras į VEPIS sistemą pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų iš LIMIS portalo skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

#DIV/0!

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale
skaičius praėjusiais ataskaitiniais metais
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti suskaitmenintų kultūros paveldo objektų atitiktį
vartotojų poreikius ir parodo domėjimosi kultūros paveldo turiniu tendencijas laiko
atžvilgiu.
Nurodomas virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius praėjusiais ataskaitiniais
metais. Duomenys gaunami naudojantis svetainės lankomumo analizės įrankio Google
Analytics standartinėmis ataskaitomis.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti suskaitmenintų kultūros paveldo objektų atitiktį
vartotojų poreikius ir parodo domėjimąsi kultūros paveldo turiniu ataskaitiniu laikotarpiu.
Nurodomas virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius ataskaitiniais metais.
Duomenys gaunami naudojantis svetainės lankomumo analizės įrankio Google Analytics
standartinėmis ataskaitomis.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

Į „Europeana“ sistemą pateiktų
suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros
paveldo objektų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus indėlį
užtikrinant kryptingą šalies muziejų paveldo aktualinimą ir parodo į "Europeana" pateiktų
Lietuvos muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų apimtis.
Nurodomas tik per ataskaitinius metus į „Europeana“ sistemą pateiktų Lietuvos muziejų
suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

I. Paslaugos

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus paslaugų plėtrą ir
naujų idėjų atitiktį lankytojų poreikiams.
Nauja paslauga laikoma paslauga, kuri pradedama teikti
(įdiegiama) kaip visiškai nauja, kai pritraukiama nauja tikslinė
grupė, kai įrengiama (sukuriama) nauja tikslinė erdvė.
Įprastos kūrybinės veiklos paslaugos (parodos, ekskursijos,
edukaciniai užsiėmimai ir pan.) į šį vertinimo kriterijų neįtraukiami.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Sukurtų naujų e-paslaugų
skaičius + Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius.

0

Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti inovacijų plėtrą muziejuje ir naujų idėjų atitiktį
muziejaus lankytojų poreikiams.
E-paslauga (produktas) suprantama kaip naudojant įvairias informacines ir ryšių
technologijų priemones (pavyzdžiui, kompiuterius, mobiliojo ryšio telefonus, interaktyvią
skaitmeninę televiziją ar kt.) nuotoliniu būdu teikiama paslauga, kuri apima visus veiksmus
nuo paslaugos inicijavimo iki ja besinaudojančios auditorijos pasiekiamumo ir jos
pamatavimo.
Inovacija muziejuje suprantama kaip tobulesni technologiniai sprendimai, susiję su
muziejaus teikiamomis paslaugomis ar vykdoma veikla, kurie geriau nei ankstesnieji
technologiniai sprendimai tenkina visuomenės kultūrinius ir edukacinius poreikius jį
naudojant.
Nurodomas sukurtų naujų inovatyvių, skaitmeninio kultūros paveldo panaudojimo
visuomenės reikmėms skirtų, e-paslaugų skaičius.
Į šį skaičių įeina ir muziejaus sukurti virtualūs produktai (virtualios parodos, kompiuterio
užsklandos ir kt.).
Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti inovacijų plėtrą muziejuje ir naujų idėjų atitiktį
muziejaus lankytojų poreikiams.
Nurodomas sukurtų naujų lankytojų aptarnavimo fizinių paslaugų skaičius.
Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų
prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius
(vnt.)

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus prisitaikymą teikti kultūros paslaugas
nuotoliniu būdu (suskaičiuojami atskiri naudojami paslaugų teikimo kanalai, specialios
platformos, kuriomis naudojamasi teikiant paslaugas, pvz. Youtube, Facebook, el.
svetainės ir pan.). To pačio socialinio tinklo skirtingos paskyros skaičiuojamos kaip atskiros
platformos.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti kitas muziejaus kūrybines veiklas.
Nurodomas renginių, kuriuos muziejus suorganizavo savo ar kitose patalpose, skaičius, t.y.
įvairūs vakarai, parodų atidarymai, koncertai, konkursai, seminarai, konferencijos,
pristatymai ir kt., išskyrus parodas, ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus. Neįtraukiami
virtualiu (nuotoliniu) būdu organizuoti renginiai.

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti kitas muziejaus kūrybines veiklas, vykdomas virtualiu
(nuotoliniu) būdu.
Nurodomas renginių, kuriuos muziejus organziavo tik virtualiu (nuotoliniu) būdu, išskyrus
virtualias parodas, virtualias ekskursijas ir virtualius edukacinius užsiėmimus, skaičius.

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos mokinių dalyvavimo muziejaus parengtose
Kultūros paso paslaugose aktyvumą ir parodo muziejaus, kaip Kultūros paso paslaugų
teikėjo, rezultatyvumą, atspindi parengtų paslaugų aktualumą bei populiarumą.
Suteiktų/įvykusių muziejaus parengtų ir į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktų paslaugų
skaičius fiksuojamas Kultūros paso paslaugų rezervavimo sistemoje.

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus parengtų ir į Kultūros
paso paslaugų rinkinį įtrauktų paslaugų mokiniams pasiūlą, turinio
kokybę bei atitiktį vaikų socialiniams, kultūriniams poreikiams,
bendrojo ugdymo programoms.
Nurodomas bendras muziejaus parengtų ir į Kultūros paso paslaugų
rinkinį įtrauktų paslaugų skaičius, į šį skaičių įtraukiant ir edukacinių
užsiėmimų temų, kurios yra įtrauktos į Kultūros paso paslaugų
rinkinį, skaičių.
Kultūros paso paslaugų rinkinys papildomas naujomis paslaugomis
bent du kartus per metus atlikus siūlomų Kultūros paso paslaugų
paraiškų vertinimus.

Asmenims, turintiems negalią,
pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejus teikiamų paslaugų prieinamumą asmenims, turintiems negalią.
Nurodomas bendras muziejaus teikiamų paslaugų, pritaikytų asmenims, turintiems negalią, skaičius, į šį skaičių įtraukiant ir asmenims, turintiems negalią, skirtų/pritaikytų edukacinių užsiėmimų temų skaičių.

Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus
ekspozicijų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus iniciatyvas ir
aktyvumą atnaujinant ir naujai įrengiant muziejaus ekspozicijas.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Atnaujintų muziejaus
ekspozicijų skaičius + Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius.
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Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus iniciatyvas ir aktyvumą atnaujinant
muziejaus ekspozicijas.
Nurodomas per ataskaitinius metus atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius. Atnaujinta
ekspozicija laikoma tuomet, kai iš esmės pakeistas jos dizainas, pakeista ne mažiau kaip 20
proc. turinio (eksponatų, iliustracinės, tekstinės medžiagos), įdiegtos šiuolaikinės
technologijos (informaciniai terminalai, monitoriai, interaktyvūs edukaciniai žaidimai,
imitatoriai ir pan.).

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Kultūros paso paslaugų rezervavimo
sistema.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus iniciatyvas ir aktyvumą įrengiant naujas
(vnt.)
muziejaus ekspozicijas.
Nurodomas per ataskaitinius metus naujai įrengtų muziejaus ekspozcijų skaičius.
II. Tarptautiškumas

Surengtų tarptautinių parodų
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus tarptautinio bendradarbiavimo rezultatus surengtomis tarptautinėmis parodomis.
Lietuvoje bei užsienyje skaičius (vnt.) Nurodomas per ataskaitinius metus surengtų tik tarptautinių (surengtų kartu su bendraorganizatoriais ir partneriais iš kitų šalių) parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius.
Tarptautinių projektų, kuriuos
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus įgyvendinamos
įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o)
kultūros tarptautiškumo politikos koncepcijos rezultatus.
įgyvendinant muziejus, skaičius (vnt.) Į šį skaičių neįtraukiamos surengtos tarptautinės parodos.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Tarptautinių projektų, kuriuos
įgyvendina(-o) muziejus, skaičius + Tarptautinių projektų Lietuvoje ir
užsienyje, kuriuose dalyvauja(-o) muziejus, skaičius.
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Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(o) muziejus, skaičius (vnt.)

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Vertinimo kriterijus parodo, kiek muziejus dalyvauja tarptautinio kultūrinio
bendradarbiavimo veiklose kuriant įvairesnes ir kokybiškesnes paslaugas ir produktus.
Nurodomas tik tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) muziejus, skaičius.
Skaičiuojami ataskaitiniais metais vykdomi, tęsiami ir baigti tarptautiniai projektai. Į šį
skaičių neįtraukiamos surengtos tarptautinės parodos.

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus įsitraukimo į tarptautinius integravimosi
kuriuose dalyvauja(-o) muziejus, skaičius
procesus tendencijas ir parodo tarptautinės projektinės veiklos rezultatyvumą.
(vnt.)
Nurodomas tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose partnerio teisėmis
dalyvauja(-o) muziejus, skaičius.
Tarptautinių organizacijų, kurių narys Vertinimo kriterijus skirtas nustatyti muziejaus aktyvumą
įvairiomis formomis yra muziejus,
dalyvaujant įvairiose tarptautinėse organizacijose, fonduose,
skaičius (vnt.)
festivaliuose, darbo ir ekspertų grupėse, skatinant muziejaus
tarptautiškumą.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Muziejaus narystės
tarptautinėse organizacijose skaičius + Tarptautinių darbo grupių,
kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai,
skaičius.

III. Tarpsektorinis
bendradarbiavimas

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos
muziejais skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus atvirumą,
iniciatyvumą bendradarbiauti su kitais muziejaus.
Nurodomas jungtinių parodų (įskaitant virtualių) su kitais Lietuvos
muziejais skaičius.
Jungtinė paroda – muziejaus, bendradarbiaujant su kitais Lietuvos
muziejais, parengta paroda, kuriai muziejus pa(si)skolino eksponatus
pagal bendradarbiavimo sutartį.
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Muziejaus narystės tarptautinėse
organizacijose skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas nustatyti muziejaus aktyvumą dalyvaujant įvairiose
tarptautinėse organizacijose, fonduose, festivaliuose, darbo ir ekspertų grupėse, skatinant
muziejaus tarptautiškumą.
Nurodomas tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis formomis yra muziejus,
skaičius.

Tarptautinių darbo grupių, kurių
ekspertinėse veiklose dalyvavo muziejaus
darbuotojai, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia muziejaus vadovo ir darbuotojų, kaip savo srities žinovų,
turinčių specialiųjų žinių ir patirtį tam tikrais klausimais, kviečiamų vertinti projektus ar
tartis kitais kultūros politikos klausimais.
Nurodomas tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose ataskaitiniais metais
dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius. Į šį skaičių neįskaičiuojamas dalyvavimas
tarptautinių organizacijų suvažiavimuose.

Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus atvirumą, iniciatyvumą bendradarbiauti su
kitais muziejaus.
Nurodoma, kiek muziejus paskolino eksponatų ne tik muziejams, bet ir kitiems juridiniams
asmenims, pvz., bankams, ministerijoms, savivaldybėms ir kt.

Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus atvirumą, iniciatyvumą bendradarbiauti su
kitais muziejaus.
Nurodoma, kiek kultūros vertybių, pasiskolintų iš kitų muziejų, bibliotekų, archyvų,
tautodailininkų, privačių kolekcionierių ir kitų fizinių ar juridinių asmenų buvo
eksponuojama muziejaus nuolatinėse ekspozicijose ir parodose per ataskaitinius metus.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Bendradarbiaujant su kitomis
įstaigomis ir organizacijomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

IV. Rinkodara

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti muziejaus ir kitų sektorių
susitelkimo bendrai veiklai siekiant to paties tikslo rezultatus.
Nurodomas bendras su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis
(įskaitant muziejus) įgyvendintų iniciatyvų skaičius. Jei iniciatyva
įgyvendinama su kelių skirtingų sričių įstaigomis, šioje grafoje
skaičiuojama kaip 1 iniciatyva.
Iniciatyva – paroda, konferencija, projektas, renginys, edukacinis
užsiėmimas, leidinys ir pan.

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti, kokį dėmesį muziejus teikia
visuomenės poreikių tenkinimui, jų aktualizavimui, kaip dažnai
atliekami lankytojų tyrimai, siekiant pažinti savo lankytoją, pritraukti
daugiau lankytojų, plėsti auditorijas, tobulinti teikiamas bei kurti
naujas, visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas.
Nurodomas per ataskaitinius metus atliktų lankytojų tyrimų skaičius.

Bendradarbiaujant su kitomis kultūros
įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo
įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus parodo muziejaus partnerystės tinklų kūrimo su kitomis kultūros
įstaigomis intensyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais muziejaus, bendradrabiaujant su kitomis kultūros
įstaigomis (bibliotekomis, kultūros centrais, profesionaliojo scenos meno įstaigomis ir kt.),
įgyvendintų iniciatyvų skaičius.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus pastangas stiprinti bendradarbiavimą su
švietimo ir mokslo įstaigomis.
Nurodomas muziejaus įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su švietimo ir
mokslo įstaigomis.

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus pastangas stiprinti bendradarbiavimą su
bendruomenėmis.
Nurodomas muziejaus įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su vietos
bendruomenėmis.

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus pastangas sujungiant viešojo ir
nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvas ir veiksmus plečiant bei tobulinant muziejaus veiklą.
Nurodomas muziejaus įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su NVO
sektoriumi.

Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir
organizacijomis bei valstybės įmonėmis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejaus pastangas sujungiant verslo įmonių ir
organizacijų bei valstybės įmonių iniciatyvas ir veiksmus plečiant bei tobulinant muziejaus
veiklą.
Nurodomas muziejaus įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su verslo
įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis.

Muziejaus administruojamų paskyrų
Vertinimo kriterijus parodo muziejaus pastangas pritraukti vartotojus ir sukurti efektyvų
socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.) muziejaus ir visuomenės komunikacijos tinklą.
Nurodomas muziejaus turimų paskyrų socialiniuose tinkluose bendras sekėjų skaičius.
Virtualiųjų apsilankymų administruojamose Vertinimo kriterijus parodo muziejaus administruojamų interneto svetainių patrauklumą ir
interneto svetainėse ataskaitiniais metais
aktualumą vartotojams.
skaičius (vnt.)
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas naudojantis interneto svetainės lankomumo analizės
įrankio Google Analytics standartinėmis ataskaitomis arba interneto svetainėje įdiegta kita
lankytojų apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų apsilankymų skaičiui
fiksuoti (pvz., svetainės lankomumo skaitikliu). Jei administruojamos kelias interneto
svetaines, teikiamas suminis apsilankymų jose rodiklis. Nurodomi bendri virtualūs
apsilankymai (ne unikalūs).

V. Savanoriavimas,
Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent Vertinimo kritejus skirtas apskaičiuoti muziejuje ar jos renginiuose dirbusių savanorių skaičių, taip pat tai parodo muziejaus pastangas ir gebėjimą pritraukti savanorius.
socialinis dalyvavimas kartą dirbusių savanorių skaičius (žm.) Nurodomas bendras Lietuvos ir užsienio šalių asmenų, kurie ataskaitiniais metais pagal savanoriškos veiklos sutartis arba pagal sutartis su įstaigomis neatlygintinai dalyvavo muziejaus veiklose, skaičius.
Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

Veiklos vertinimo sritys
ir jų temos

Pagrindiniai veiklos vertinimo
kriterijai

Pagrindinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

Reikšmė

Sudėtiniai veiklos vertinimo kriterijai

Sudėtinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

Reikšmė

Duomenų šaltinis/sąsaja

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Nustatytos
teritorijos bibliotekų
aptarnavimas

Suteiktų konsultacijų skaičius,
tenkantis vienai aptarnaujamos
teritorijos savivaldybės viešajai
bibliotekai (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekai
įstatymu priskirtos metodinės pagalbos funkcijos
nustatytos teritorijos bibliotekoms rezultatus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Suteiktų
konsultacijų nustatytos teritorijos savivaldybių
viešosioms bibliotekoms skaičius / iš Nustatytos
teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų skaičius.
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Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų
bibliotekų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti teritorinę paslaugų gavėjų grupės (savivaldybių viešųjų
bibliotekų) aprėptį.
Skaičiuojamas bendras nustatytoje teritorijoje veikiančių savivaldybių viešųjų bibliotekų
(išskyrus jų filialus (teritorinius padalinius)) skaičius.

Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį į nustatytos teritorijos savivaldybių
savivaldybių viešosioms bibliotekoms
viešųjų bibliotekų veiklos kokybės didinimą ir parodo organizuojamos metodinės veiklos
skaičius (vnt.)
(konsultavimo) rezultatyvumą.
Nurodomas bendras konsultacijų, kurios suteiktos aptarnaujamos teritorijos savivaldybių
viešosioms bibliotekoms, skaičius per ataskaitinius metus. Konsultacija – tai apskrities
viešosios bibliotekos specialisto pagalba nustatytos teritorijos bibliotekoms, sprendžiant
įvairias problemas, įgyvendinant tam tikras idėjas, metodinius ir/ar technologinius
sprendimus, išaiškinant, kaip įgyvendinti bibliotekų veiklą reglamentuojančių norminių
dokumentų reikalavimus (pvz., kaip vykdyti fondų apskaitą, rengti katalogų įrašus, taikyti
pavyzdines naudojimosi bibliotekos paslaugomis taisykles ir pan.). Į bendrąjį skaičių
įtraukiamos ir konsultacijos savivaldybėms dėl bibliotekų veiklos organizavimo.
Konsultacijoms nepriskirtini specialistų pokalbiai ar susirašinėjimai, kai sprendžiami
organizaciniai klausimai (pvz., aptariamos parodos skolinimo sąlygos, derinami renginio
organizavimo klausimai, siunčiami kvietimai į renginius, persiunčiamos TBA užklausos
kitoms bibliotekoms ir pan.). Konsultacija, kurios trukmė yra ilgesnė negu 4 akad. val.,
skaičiuojama kaip kvalifikacijos tobulinimo renginys (mokymai).
Parengtų informacinių ir metodinių
priemonių savivaldybių viešosioms
bibliotekoms skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį į nustatytos teritorijos savivaldybių
viešųjų bibliotekų veiklos kokybės didinimą ir parodo organizuojamos metodinės veiklos
rezultatyvumą. Nurodomas bendras ataskaitiniais metais parengtų informacinių ir
metodinių priemonių, skirtų savivaldybių viešosioms bibliotekoms, skaičius.

Nustatytos teritorijos mokyklų bibliotekų
skaičius (vnt.)

Bibliotekininkams skirtuose
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
apmokytų nustatytos teritorijos
bibliotekininkų dalis (proc.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekai
įstatymu priskirtos funkcijos tobulinti nustatytos
teritorijos bibliotekų specialistų kvalifikaciją
rezultatus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Nustatytos
teritorijos bibliotekininkams skirtų kvalifikacijos
tobulinimo renginių dalyvių skaičius / iš Nustatytos
teritorijos bibliotekininkų skaičius * 100.
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Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti teritorinę paslaugų gavėjų grupės (mokyklų bibliotekų)
aprėptį.
Skaičiuojamas bendras nustatytoje teritorijoje veikiančių mokyklų (išskyrus aukštąsias)
bibliotekų skaičius. Naudojami praėjusių kalendorinių metų duomenys, skelbiami
patvirtintoje nacionalinės bibliotekų veiklos statistikoje.
Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį į nustatytos teritorijos mokyklų
mokyklų bibliotekoms skaičius (vnt.)
bibliotekų veiklos kokybės didinimą ir parodo organizuojamos metodinės veiklos
(konsultavimo) rezultatyvumą.
Nurodomas konsultacijų, suteiktų mokyklų bibliotekoms, skaičius ataskaitiniais metais.

Nacionalinė bibliotekų veiklos statistika.

Nustatytos teritorijos bibliotekininkų
skaičius (žm.)

Nacionalinė bibliotekų veiklos statistika.

Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo
renginių nustatytos teritorijos
bbliotekininkams skaičius (vnt.)

Nustatytos teritorijos bibliotekininkams
skirtų kvalifikacijos tobulinimo renginių
dalyvių skaičius (žm.)

Projektuose (programose), kurių
tikslinė grupė yra nustatytos
teritorijos savivaldybių viešosios
bibliotekos ir/ar jų lankytojai,
dalyvavusių savivaldybių viešųjų
bibliotekų dalis (proc.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekai
įstatymu priskirtos funkcijos inicijuoti, vykdyti ir
koordinuoti nustatytos teritorijos bibliotekų
bendrus projektus (programas) rezultatus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Projektuose
(programose), kurių tikslinė grupė yra nustatytos
teritorijos savivaldybių viešosios bibliotekos ir/ar jų
lankytojai, dalyvavusių savivaldybių viešųjų
bibliotekų skaičius / iš Nustatytos teritorijos
savivaldybių viešųjų bibliotekų skaičius * 100.

Nacionalinė bibliotekų veiklos statistika.

#DIV/0!

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti teritorinę paslaugų gavėjų grupės (bibliotekų
specialistų) aprėptį.
Skaičiuojamas bendras bibliotekininkų, dirbančių aptarnaujamos teritorijos savivaldybių
viešosiose bibliotekose, jų teritoriniuose padaliniuose (filialuose) ir mokyklų bibliotekose,
skaičius. Neįtraukiami techniniai darbuotojai (pvz., valytojai, budėtojai, pastatų ir einamojo
remonto, apsaugos darbuotojai ir kt.).
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį tobulinant nustatytos teritorijos
bibliotekose dirbančių specialistų kvalifikaciją ir parodo bibliotekos organizuojamų
kvalifikacijos tobulinimo renginių intensyvumą ir apimtį.
Nurodomas bendras ataskaitiniais metais organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių
(auditoriniai ir nuotoliniai mokymai, stažuotės ir kt.) skaičius pagal bibliotekos sukurtas
ir/ar pritaikytas mokymų programas, bibliotekos įgyvendintas projektines ar programines
veiklas (įskaitant ir virtualius kvalifikacijos tobulinimo renginius. Į bendrą skaičių
įtraukiamos ir bibliotekos organizuotos konferencijos, jei jose ne mažiau kaip 30 proc.
laiko skiriama praktinei dalyvių veiklai. Kitų bibliotekų parengti kvalifikacijos tobulinimo
renginiai ir jų dalyviai neįtraukiami.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti siūlomų kvalifikacijos tobulinimo renginių atitiktį
nustatytos teritorijos bibliotekininkų poreikius ir parodo, kiek sėkmingai biblioteka teikia
specialistų mokymo paslaugas.
Nurodomas bibliotekos kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavusių bibliotekininkų
skaičius ataskaitiniais metais. Į bendrą skaičių įtraukiami ir bibliotekininkai, kurie
ataskaitiniais metais kvalifikaciją tobulino pagal bibliotekos parengtas ir/ar pritaikytas
nuotolinio mokymo(si) programas.

Vykdytų projektų (programų), kurių tikslinė
grupė yra nustatytos teritorijos
savivaldybių viešosios bibliotekos ir/ar jų
lankytojai, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos lyderystę įgyvendinant projektus
(programas), darančius poveikį nustatytoje teritorijoje veikiančioms savivaldybių
viešosioms bibliotekoms, ir parodo šios veiklos rezultatyvumą.
Nurodomas bendras ataskaitiniais metais bibliotekos vykdytų ir/ar tęsiamų projektų
(programų), kurių tikslinė grupė yra nustatytos teritorijos savivaldybių viešosios bibliotekos
ir/ar jų lankytojai, skaičius.

Projektuose (programose), kurių tikslinė
grupė yra nustatytos teritorijos
savivaldybių bibliotekos ir/ar jų lankytojai,
dalyvavusių savivaldybių viešųjų bibliotekų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos taikomų nustatytos teritorijos bibliotekų
įtraukties į bendrus projektus (programas) priemonių poveikį ir parodo vykdomų projektų
(programų) tikslinės grupės apimtį.
Nurodomas ataskaitiniais metais vykdytuose ir/ar tęsiamuose projektuose (programose)
dalyvavusių nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų skaičius.

II. Skaitmeninimas

Suskaitmenintų ir skaitmeninių
kultūros paveldo objektų peržiūrų
skaičius, tenkantis vienam objektui
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekai
įstatymu priskirtos funkcijos užtikrinti regiono
kultūros paveldo išsaugojimą ir sklaidą rezultatus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas:
Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų peržiūrų skaičius / iš Suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš
viso.
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Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekoje saugomų skaitmeninių ir skaitmenintų
kultūros paveldo objektų apimtį.
Nurodomas bendras valstybės informacinėses sistemose ir bibliotekos valdomose
skaitmeninėse kolekcijose suskaitmenintų ir skaitmeninių objektų skaičius ataskaitinių
metų pabaigoje. Suskaitmenintas kultūros paveldo objektas suprantamas kaip kultūros
paveldo objekto skaitmeninė(-ės) kopija(-os) kartu su objektą aprašančiais
metaduomenimis. Skaitmeniniu laikomas iš prigimties skaitmeninis kultūros paveldo
objektas.
Kultūros paveldo objektas – karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir
perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu
požiūriais, kurios teisės aktų nustatyta tvarka apskaitomos ir saugomos bibliotekoje
(dokumentas, eksponatas, aprašinis įrašas ir kt.).
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį formuojant kultūros paveldo
rinkinius, užtikrinant prieigą prie jų ir parodo skaitmeninimo veiklos našumą per
ataskaitinius metus.
Nurodomas per ataskaitinius metus bibliotekos suskaitmenintų kultūros paveldo objektų
skaičius.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistema
(skaitmeninimo statistikos posistemė).

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos pastangas pritraukti naujas vartotojų
auditorijas ir parodo skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo objektų naudojimą ir
turinio atitikimą visuomenės poreikius.
Nurodomas bendras vartotojų atliktų bibliotekos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų metaduomenų peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir bibliotekos
valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per ataskaitinius metus. Skaitmeninė
kolekcija – tai organizuotas suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų
rinkinys, informacinių technologijų priemonėmis užtikrinantis objektų paiešką, prieigą ir
naudojimą. Valstybės informacinė sistema – atminties institucijų suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo objektų sisteminimo, tvarkymo, saugojimo, pateikimo ir
paieškos sistema, prieinama vartotojams taikant informacines technologijas, ir atitinkanti
valstybinėms informacinėms sistemoms keliamus reikalavimus.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistema
(skaitmeninimo statistikos posistemė).

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį kuriant nacionalinę VEPIS sistemą ir
ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų
parodo į sistemą pateikiamų bibliotekos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
skaičius (vnt.)
objektų skaičių.
Nurodomas bendras į VEPIS sistemą pateiktų bibliotekos suskaitmenintų ir skaitmeninių
kultūros paveldo objektų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistema
(skaitmeninimo statistikos posistemė).

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų
skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)

Nustatytos teritorijos savivaldybių
viešųjų bibliotekų, kurios naudojasi
apskrities viešosios bibliotekos
skaitmeninimo kompetencijų centro
paslaugomis, dalis (proc.)

III. Dokumentų fondas Per tarpbibliotekinį abonementą
įvykdytų užklausų dalis (proc.)

Nustatytos teritorijos savivaldybių
viešosiose bibliotekose
licencijuojamose duomenų bazėse
peržiūrėtų turinio vienetų skaičiaus
pokytis lyginant su praėjusiais metais
(proc.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų,
kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų
ir ženklinimo kokybė atitinka ne žemesnę
kaip trečią duomenų kokybės kategoriją,
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį gerinant skaitmeninį kultūrinį turinį ir
metaduomenis bei parodo parengiamo aukštos kokybės skaitmeninio turinio apimtį.
Nurodomas bendras bibliotekos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų,
kurių turinys ir metaduomenys atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų kokybės
kategoriją (pagal Europeana turinio pateikimo rekomendacijas (angl. Europeana Publishing
Framework) skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistema
(skaitmeninimo statistikos posistemė).

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekai teisės
aktais nustatytos skaitmeninimo centro veiklos
rezultatus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Nustatytos
teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų, kurios
naudojosi apskrities viešosios bibliotekos
skaitmeninimo centro paslaugomis, skaičius / iš
Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų
skaičius * 100.
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Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų
bibliotekų, kurios naudojosi apskrities
viešosios bibliotekos skaitmeninimo centro
paslaugomis, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos, kaip regioninio skaitmeninimo
kompetencijų centro, veiklos aktyvumą ir parodo jos teikiamų paslaugų (konsultacijų dėl
objektų atrankos, skaitmeninimo, metaduomenų kūrimo, autorių nustatymo, autorių
teisių ir kitų su skaitmeninimu susijusių klausimų, kvalifikacijos tobulinimo renginių
organizavimas ir mokymas (seminarai, kursai, stažuotės), kultūros paveldo objektų
skaitmeninimas kitoms bibliotekoms) aktualumą nustatytoje teritorijoje veikiančioms
savivaldybių viešosioms bibliotekoms.
Nurodomas bendras nustatytoje teritorijoje veikiančių savivaldybių viešųjų bibliotekų,
kurios ataskaitiniais metais bent kartą pasinaudojo apskrities viešosios bibliotekos
skaitmeninimo centro paslaugomis, skaičius.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekai
įstatymu priskirtos tarpbibliotekinio skolinimo
paslaugos rezultatus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Per
tarpbibliotekinį abonementą įvykdytų užklausų
skaičius / iš Per tarpbibliotekinį abonementą gautų
užklausų skaičius * 100.

#DIV/0!

Per tarpbibliotekinį abonementą gautų
užklausų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti nustatytos teritorijos bibliotekų vartotojų informacinio
aprūpinimo efektyvumą ir parodo bibliotekos reikšmingumą dalijantis turimais
informacijos ištekliais.
Nurodomas ataskaitiniais metais iš kitų bibliotekų gautų tarpbibliotekinio abonemento
užklausų skaičius.

Nacionalinė bibliotekų veiklos statistika.

Nacionalinė bibliotekų veiklos statistika.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti nustatytos
teritorijos bibliotekų vartotojų naudojimosi
licencijuojamais informacijos ištekliais rezultatus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Nustatytos
teritorijos savivaldybių viešosiose bibliotekose
licencijuojamose duomenų bazėse peržiūrėtų turinio
vienetų skaičius \ iš Nustatytos teritorijos
savivaldybių viešosiose bibliotekose licencijuojamose
duomenų bazėse peržiūrėtų turinio vienetų skaičius
praėjusiais ataskaitiniais metais * 100 - 100.
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Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos vaidmenį koordinuojant fondų
komplektavimą nustatytos teritorijos bibliotekose ir parodo bibliotekos fondų tinkamumą
regiono vartotojų poreikiams.
Nurodomas bibliotekos įvykdytų tarpbibliotekinio abonemento užklausų skaičius per
ataskaitinius metus.
Nustatytos teritorijos savivaldybių
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti elektroninių informacijos išteklių (licencijuojamų
viešosiose bibliotekose licencijuojamose
duomenų bazių) atitiktį nustatytos teritorijos vartotojų poreikius ir parodo jų panaudos
duomenų bazėse peržiūrėtų turinio vienetų tendencijas laiko atžvilgiu.
skaičius praėjusiais ataskaitiniais metais
Nurodomi praėjusiais ataskaitiniais metais peržiūrėtų turinio vienetų duomenys
(vnt.)
licencijuojamose duomenų bazėse, kurios prenumeruojamos per Lietuvos mokslinių
bibliotekų asociaciją (LMBA) ir Kultūros ministeriją.
Nustatytos teritorijos savivaldybių
viešosiose bibliotekose licencijuojamose
duomenų bazėse peržiūrėtų turinio vienetų
skaičius (vnt.)

Duomenų bazių Counter ataskaitos,
automatizuota eMoDB licencijavimo ir
administravimo sistema, licencijuojamų
duomenų bazių administravimo paskyros

Per tarpbibliotekinį abonementą įvykdytų
užklausų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti elektroninių informacijos išteklių (licencijuojamų
duomenų bazių) atitiktį nustatytos teritorijos vartotojų poreikius ir parodo jų panaudą
ataskaitiniais metais.
Nurodomi ataskaitiniais metais peržiūrėtų turinio vienetų duomenys licencijuojamose
duomenų bazėse, kurios prenumeruojamos per Lietuvos mokslinių bibliotekų asociaciją
(LMBA) ir Kultūros ministeriją.

Duomenų bazių Counter ataskaitos,
automatizuota eMoDB licencijavimo ir
administravimo sistema, licencijuojamų
duomenų bazių administravimo paskyros

Lietuvos publikuotų dokumentų
archyvinio fondo surinkimo pilnumas
(proc.)
[Taikoma tik Kauno apskrities
viešajai bibliotekai]

Sudarytų nacionalinės
retrospektyviosios bibliografijos įrašų
skaičiaus pokytis lyginant su
praėjusiais metais (proc.)
[Taikoma tik Kauno apskrities
viešajai bibliotekai]

IV. Mokymosi visą
Apmokytų gyventojų skaičius (žm.),
gyvenimą ir kultūrinės iš jų:
edukacijos veiklos

Virtualiu būdu apmokytų gyventojų
skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti nacionalinio
publikuotų dokumentų archyvinio fondo valdymo
organizavimo rezultatus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Iš leidėjų gautų
privalomojo egzemplioriaus pavadinimų skaičius / iš
Lietuvos leidėjų per metus išleistų leidinių skaičius*
100.
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Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos
indėlį į nacionalinių elektroninės informacijos
išteklių kūrimą.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Sudarytų
nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos įrašų
skaičius / iš Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos įrašų skaičius praėjusiais ataskaitiniais
metais * 100 - 100.
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Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos
indėlį į visuomenės stiprinimą ir gyventojų
gyvenimo kokybę ir parodo, kiek biblioteka pasiekia
tikslinės grupės vartotojus ir kiek jos teikiamos
mokymų paslaugos atitinka jų poreikius.
Nurodomas bendras bibliotekos organizuotuose
mokymuose dalyvavusių gyventojų skaičius
ataskaitiniais metais.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Skaitmeninio
raštingumo mokymų dalyvių skaičius + Medijų ir
informacinio raštingumo mokymų dalyvių skaičius +
Kitų mokymų dalyvių skaičius.

0

Nurodomas bendras bibliotekos organizuotuose
virtualiuose (nuotoliniuose) mokymuose dalyvavusių
gyventojų skaičius ataskaitiniais metais.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Virtualių
skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvių skaičius +
Virtualių medijų ir informacinio raštingumo mokymų
dalyvių skaičius + Virtualių kitų mokymų dalyvių
skaičius.

0

Lietuvos leidėjų per metus išleistų leidinių
skaičius (vnt.)

Iš leidėjų gautų privalomojo egzemplioriaus Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos siekį pilniau surinkti Nacionalinio
pavadinimų skaičius (vnt.)
publikuotų dokumentų archyvinio fondo (NPDAF) privalomąjį egzempliorių ir parodo
bendradarbiavimo su leidėjais aktyvumą.
Nurodomas iš leidėjų gautų, sukataloguotų ir įtrauktų į NPDAF fondą privalomojo
egzemplioriaus pavadinimų skaičius ataskaitiniais metais.
Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos įrašų skaičius praėjusiais
ataskaitiniais metais (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį į nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos įrašų duomenų bazės rengimą ir parodo pateikiamų įrašų skaičiaus
tendencijas laiko atžvilgiu.
Nurodomas bibliotekos sudarytų nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos įrašų
skaičius praėjusiais ataskaitiniais metais.

Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos įrašų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį į nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos įrašų duomenų bazės rengimą ir parodo pateikiamų įrašų skaičių
ataskaitiniais metais.
Nurodomas bibliotekos sudarytų nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos įrašų
skaičius ataskaitiniais metais.

Skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvių Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kiek biblioteka prisideda prie gyventojų skaitmeninės
skaičius (žm.), iš jų:
atskirties mažinimo ir parodo, ar biblioteka įdėjo pakankamai pastangų, kad skleistų
informaciją apie mokymus savo vartotojams.
Nurodomas bendras per ataskaitinius metus apskrities bibliotekos organizuotuose
auditoriniuose ir nuotoliniuose skaitmeninio raštingumo mokymuose (konsultacijose)
Virtualių skaitmeninio raštingumo
dalyvavusių gyventojų skaičius. Į bendrą skaičių įtraukiami ir virtualūs mokymų dalyviai.
mokymų dalyvių skaičius (žm.)
Skaitmeninio raštingumo mokymais laikomi ilgesnės kaip 30 min. trukmės individualūs ir
grupiniai mokymai (konsultacijos) naudotis kompiuteriu, visomis elektroninėmis
paslaugomis, tarp jų ir bibliotekinėmis, IRT technologijomis ir programine įranga,
socialiniais tinklais.
Medijų ir informacinio raštingumo
mokymų dalyvių skaičius (žm.), iš jų:

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kiek biblioteka prisideda prie gyventojų medijų ir
informacinio raštingumo kompetencijų tobulinimo ir parodo vykdomų mokymų apimtį.
Nurodomas bendras per ataskaitinius metus apskrities bibliotekos vykdytuose medijų ir
informacinio raštingumo mokymuose dalyvavusių gyventojų skaičius. Į bendrą skaičių
įtraukiami ir virtualūs mokymų dalyviai.
Medijų ir informacinio raštingumo mokymais laikomi mokymai, kurių metu ugdomi
Virtualių medijų ir informacinio
raštingumo mokymų dalyvių skaičius (žm.) gyventojų gebėjimai laisvai prieiti prie informacijos kanalų, kritiškai analizuoti gaunamą
informaciją, pačiam kurti
ir skleisti informacinio tipo turinį, suprasti ir žinoti žiniasklaidos paskirtį bei funkcijas,
išreikšti trūkstamos informacijos poreikį, etiškai ir teisiškai teisingai naudotis rasta
informacija.
Kitų mokymų dalyvių skaičius (žm.), iš jų:

Virtualių kitų mokymų dalyvių skaičius
(žm.)

Bibliotekos parengtų mokymo(si)
programų skaičius (vnt.), iš jų:

Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos
siūlomų edukacinių užsiėmimų aktualumą ir kiek
sėkmingai biblioteka teikia šias paslaugas.
Nurodomas per ataskaitinius metus edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių asmenų skaičius pagal
tikslines grupes. Įskaičiuojami ne tik bibliotekos
patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ataskaitiniais metais Lietuvoje publikuotų dokumentų
apimtį.
Nurodomas bendras ataskaitiniais metais Lietuvos leidėjų per metus išleistų ISBN, ISMN ir
ISSN Lietuvos agentūrose užregistruotų leidinių (sumuojant knygas pavadinimais, tęstinius
leidinius tomais, žurnalus numeriais, laikraščius komplektais) skaičius.
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Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kiek biblioteka prisideda didinant gyventojų mokymosi
visą gyvenimą motyvavimo didinimo ir parodo vykdomų mokymų apimtį.
Nurodomas bendras per ataskaitinius metus apskrities bibliotekos organizuotuose
gyventojų mokymuose (išskyrus skaitmeninio, medijų ir informacinio raštingumo)
dalyvavusių gyventojų skaičius. Į bendrą skaičių įtraukiami ir virtualūs mokymų dalyviai.
Gyventojų mokymas – tai mokymo programa, sudaryta pagal tam tikrą planą, skirta tam
tikriems naudojimosi bibliotekos ir kitomis informacinėmis paslaugomis mokymo
rezultatams gauti. Vartotojų mokymai taip pat yra bibliotekos ekskursijos, mažų grupių ar
vieno vartotojo mokymai, interneto interaktyvūs mokymai (Pagal LST ISO 2789:2015).

Vertinimo kriterijus parodo, kiek biblioteka prisideda prie gyventojų mokymosi visą
gyvenimą veiklų ir paslaugų plėtros.
Nurodomas bibliotekos parengtų ir ataskaitiniais metais aktyviai vykdomų mokymo (si)
programų skaičius. Į bendrą skaičių įtraukiamos ir virtualios mokymo(si) programos.

Bibliotekos parengtų virtualių mokymo(si) Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kiek biblioteka prisideda prie nuotolinio mokymosi
programų skaičius (vnt.)
patrauklumo didinimo ir parodo virtualių mokymosi programų rengimo gyventojams
tendencijas.
Nurodomas bendras bibliotekos parengtų ir ataskaitiniais metais aktyviai vykdomų tik
virtualių mokymo(si) programų skaičius. Skaičiuojamos tik tos virtualios programos
(mokymai), kuriuos baigus vertinamos dalyvių žinios (testas ar pan.) ir išduodamas
mokymų baigimą patvirtinantis pažymėjimas. Virtualia mokymo programa nelaikomos
filmuotos viešai skelbiamos paskaitos, jų tiesioginės transliacijos ar kitos panašios
priemonės.
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį tenkinant vaikų kultūrinės edukacijos
vaikų ir mokinių skaičius (žm.)
poreikius ir parodo šios veiklos rezultatyvumą. Nurodomas per ataskaitinius metus
vaikams ir mokiniams skirtuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių
skaičius. Įskaičiuojami ne tik bibliotekos patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir
išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.
Vaikai ir mokiniai – ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenys.

ISBN ir ISMN ir ISSN Lietuvos agentūra.

išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius
+ Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų
skaičius + Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
asmenų, turinčių negalią, skaičius + Edukaciniuose
užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai, dalyvavusių
asmenų skaičius + Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių kitų asmenų skaičius.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
senjorų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį plėtojant pensinio amžiaus asmenų
socialines edukacines paslaugas ir parodo šių paslaugų atitiktį senjorų poreikiams.
Nurodomas per ataskaitinius metus senjorams skirtuose edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių senjorų (pensijos amžiaus asmenų) skaičius. Įskaičiuojami ne tik bibliotekos
patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų
fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį didinant edukacinių paslaugų
prieinamumą negalią turintiems asmenims ir parodo šios paslaugos rezultatyvumą.
Nurodomas per ataskaitinius metus negalią turintiems asmenims skirtuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių negalią turinčių asmenų skaičius. Įskaičiuojami ne tik
bibliotekos patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių
užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį didinant edukacinių paslaugų
prieinamumą visai šeimai ir parodo šios paslaugos rezultatyvumą.
Nurodomas per ataskaitinius metus visai šeimai skirtuose edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių asmenų skaičius. Įskaičiuojami ne tik bibliotekos patalpose vykusių edukacinių
užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos skiriamą dėmesį kitų asmenų nei vaikai ir
moksleiviai, senjorai, negalią turintys asmenys ar šeimos, siūlomų edukacinių užsiėmimų
aktualumą ir kiek sėkmingai įstaiga teikia šias paslaugas.
Nurodomas ataskaitiniais metais edukaciniuose užsiėmimuose, kurie skirti plačiajai
visuomenei, neišskiriant konkrečios jos dalies, fiziškai dalyvavusių asmenų skaičius.
Įskaičiuojami ne tik bibliotekos patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir
išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose
visai šeimai, dalyvavusių asmenų skaičius
(žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
kitų asmenų skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus parodo, kiek biblioteka dalyvauja mokymosi visą gyvenimą procese.
Nurodomas edukacinių užsiėmimų (ne jų temų), kuriuos surengė biblioteka savo ar kitose
patalpose per ataskaitinius metus, skaičius.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir
mokiniams, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, skaičius +
Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, turintiems negalią, skaičius + Surengtų
edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų,
skirtų kitiems asmenims, skaičius.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
vaikams ir mokiniams, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų vaikams ir mokiniams pasiūlą ir
parodo edukacinės veiklos organizavimo intensyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais bibliotekos savo ar kitose patalpose fiziškai vykdytų
edukacinių užsiėmimų vaikams ir moksleiviams skaičius. Neįtraukiami virtualūs edukaciniai
užsiėmimai.
Vaikai ir mokiniai – ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenys.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų senjorams pasiūlą, parodo
įstaigos pastangas prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo ir socialiai pažeidžiamų
vartotojų grupių įtraukimo į viso gyvenimo mokymąsi.
Nurodomas ataskaitiniais metais bibliotekos savo ar kitose patalpose fiziškai vykdytų
edukacinių užsiėmimų senjorams skaičius. Neįtraukiami virtualūs edukaciniai užsiėmimai.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
senjorams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
asmenims, turintiems negalią, skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų negalią turintiems asmenims
pasiūlą, parodo įstaigos pastangas prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo ir socialiai
pažeidžiamų vartotojų grupių įtraukimo į viso gyvenimo mokymąsi.
Nurodomas ataskaitiniais metais bibliotekos savo ar kitose patalpose fiziškai vykdytų
edukacinių užsiėmimų negalią turintiems asmenims skaičius. Neįtraukiami virtualūs
edukaciniai užsiėmimai.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
visai šeimai, skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį didinant edukacinių paslaugų
prieinamumą visai šeimai ir parodo šios paslaugos rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais bibliotekos savo ar kitose patalpose fiziškai vykdytų
edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, skaičius. Neįtraukiami virtualūs edukaciniai
užsiėmimai.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
kitiems asmenims, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos kultūrinės edukacijos užsiėmimų, skirtų
plačiajai visuomenei, neišskiriant konkrečios jos dalies, organizavimo ir vykdymo
intensyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais bibliotekos savo ar kitose patalpose fiziškai vykdytų
edukacinių užsiėmimų skaičius, neįskaičiuojant edukacinių užsiėmimų skirtų vaikams ir
mokiniams, senjorams, negalią turintiems asmenims ir visai šeimai. Neįtraukiami ir
virtualūs edukaciniai užsiėmimai.

0

Virtualiuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių žmonių
skaičius (žm.)

V. Apsilankymai

Bendras lankytojų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos
siekiamybę ugdyti kultūrines kompetencijas bei
gebėjimus nuotoliniu būdu.
Virtualus dalyvavimas edukaciniame užsiėmime –
nepertraukiamas vartotojo veiksmų ciklas
bibliotekos virtualiame edukaciniame užsiėmime,
kurio metu vyksta aktyvi interakcija tarp
edukatoriaus bei auditorijos.
Apskaičiuojant vertinimo kriterijų nurodomas
suminis virtualių edukacinių užsiėmimų registruotų
dalyvių ir virtualių edukacinių užsiėmimų,
nepriklausomai nuo platformų, peržiūrų skaičius.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne
unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos
lankomumo analizės įrankio Google Analytics,
socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis
ataskaitomis arba kita lankytojų apskaitos programa
ar techniniu sprendimu virtualių edukacinių
užsiėmimų dalyvių ir užsiėmimų peržiūrų skaičiui
fiksuoti.

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos kultūrinės edukacinės veiklos nuotoliniu
būdu organizavimo intensyvumą, siekiant ugdyti visuomenės kultūrines kompetencijas ir
gebėjimus.
Nurodomas bibliotekos surengtų per ataskaitinius metus virtualių edukacinių užsiėmimų
(ne jų temų) skaičius, nepriklausomai nuo naudotos platformos, kurių metu vyko aktyvi
interakcija tarp edukatoriaus ir auditorijos.

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti, kiek biblioteka dalyvauja didinant neformaliojo
ugdymo paslaugų įvairovę ir prieinamumą.
Nurodomas bendras bibliotekos parengtų ir siūlomų edukacinių užsiėmimų skirtingų temų
skaičius, įskaitant siūlomas virtualių edukacinių užsiėmimų temas.
Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos indėlį kuriant viso gyvenimo mokymosi
(vnt.)
pridėtinę vertę ir parodo naujų edukacinių užsiėmimų pasiūlą. Nurodomas per
ataskaitinius metus parengtų naujų ir (ar) iš esmės atnaujintų edukacinių užsiėmimų temų
skaičius, įskaitant naujas virtualių edukacinių užsiėmimų temas.
Iš esmės atnaujintu edukaciniu užsiėmimu laikomas toks edukacinis užsiėmimas, kuomet
keičiasi edukacinio užsiėmimo tikslinė auditorija, informacijos pateikimo formos ir/arba
būdai, edukacinis užsiėmimas papildomas nauja vaizdinė ar informacine medžiaga,
naujomis, iki šiol nenaudotomis, interaktyviomis priemonėmis ir pan.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos
teikiamų paslaugų prieinamumą ir orientaciją į jų
vartotoją.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Lankytojų
skaičius + Virtualių apsilankymų skaičius.
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Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos
paslaugų plėtrą ir naujų idėjų atitiktį lankytojų
poreikiams.
Nauja paslauga laikoma paslauga, kuri pradedama
teikti (įdiegiama) kaip visiškai nauja, kai
pritraukiama nauja tikslinė grupė, kai įrengiama
(sukuriama) nauja tikslinė erdvė.
Įprastos kūrybinės veiklos paslaugos (mokymai,
edukaciniai užsiėmimai ir pan.) į šį vertinimo
kriterijų neįtraukiami.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Sukurtų naujų
e-paslaugų skaičius + Sukurtų naujų fizinių
paslaugų skaičius.
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Lankytojų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos erdvėse teikiamų paslaugų aktualumą
vartotojams ir parodo naudojimosi materialia biblioteka aktyvumą.
Nurodomas asmenų, ataskaitiniais metais apsilankiusių bibliotekos patalpose, skaičius.

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti vartotojų naudojimosi virtualiomis bibliotekos
pagrindinėmis paslaugomis aktualumą ir parodo naudojimosi jomis aktyvumą.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Virtualiu būdu apmokytų gyventojų skaičius +
Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius + Apsilankymų
bibliotekos virtualiuose renginiuose skaičius + Virtualiųjų apsilankymų administruojamose
interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius.

Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos veiklos, nukreiptos į teikiamų paslaugų
kokybės didinimą, inovatyvumą ir parodo sukurtų naujų virtualių (nuotolinių) paslaugų,
rezultatyvumą.
E-paslauga (produktas) suprantama kaip naudojant įvairias informacines ir ryšių
technologijų priemones (pavyzdžiui, kompiuterius, mobiliojo ryšio telefonus, interaktyvią
skaitmeninę televiziją ar kt.) nuotoliniu būdu teikiama paslauga, kuri apima visus veiksmus
nuo paslaugos inicijavimo iki ja besinaudojančios auditorijos pasiekiamumo ir jos
pamatavimo.
Nurodomas suminis ataskaitiniais metais bibliotekos sukurtų unikalių virtualių (nuotolinių)
paslaugų skaičius. Įtraukiamas ir ataskaitiniais metais iš esmės atnaujintų (modernizuotų)
virtualių paslaugų skaičius.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos veiklos, nukreiptos į teikiamų paslaugų
kokybės didinimą, inovatyvumą ir parodo sukurtų naujų paslaugų, skirtų nustatytos
teritorijos gyventojams, rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais bibliotekos sukurtų naujų fizinių paslaugų, kurios skirtos
nustatytos teritorijos gyventojams, skaičius.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos

Sukurtų naujų paslaugų skaičius
(vnt.)

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius
(vnt.)

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos prisitaikymą teikti kultūros paslaugas
prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius
nuotoliniu būdu (suskaičiuojami atskiri naudojami paslaugų teikimo kanalai, specialios
(vnt.)
platformos, kuriomis naudojamasi teikiant paslaugas, pvz. youtube, facebook, el.
svetainės, virtualios mokymosi platformos ir pan.). To pačio socialinio tinklo skirtingos
paskyros skaičiuojamos kaip atskiros platformos.
Surengtų renginių skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti kitas kūrybines bibliotekos veiklas.
Nurodomas renginių, kuriuos biblioteka suorganizavo bibliotekos ar kitose patalpose,
skaičius, t. y. įvairūs knygų pristatymai, parodų atidarymai, koncertai, konkursai,
seminarai, konferencijos, pristatymai ir kt., išskyrus mokymus ir edukacinius užsiėmimus.
Neįtraukiami virtualiu (nuotoliniu) būdu organizuoti renginiai.

Nacionalinė bibliotekų veiklos statistika.
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Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti kitas kūrybines bibliotekos veiklas, vykdomas virtualiu
(nuotoliniu) būdu.
Nurodomas renginių, kuriuos biblioteka organziavo tik virtualiu (nuotoliniu) būdu, išskyrus
mokymus ir edukacinius užsiėmimus virtualiu (nuotoliniu) būdu, skaičius.

Apsilankymų bibliotekos virtualiuose
renginiuose skaičius (vnt.)

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

Asmenims, turintiems negalią,
pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)
II. Tarptautiškumas

III. Tarpsektorinis
bendradarbiavimas

IV. Rinkodara

Tarptautinių projektų, kuriuos
įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o)
įgyvendinant biblioteka, skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos organizuotų virtualių renginių aktualumą,
populiarumą ir poreikį.
Virtualus apsilankymas bibliotekos renginyje – bibliotekos virtualaus renginio tiesioginių
transliacijų ir vaizdo įrašų peržiūrų skaičius.
Vertinimo kriterijus skaičiuojamas teikiant suminį prisijungimų prie bibliotekos
organizuotų tiesiogiai transliuojamų informacijos ir kultūros renginių (knygų pristatymų,
garsinių skaitymų, diskusijų, virtualių parodų ir kitų viešų renginių), jų vaizdo įrašų
peržiūrų, skaičių. Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės įrankio Google
Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis ataskaitomis arba kita lankytojų
apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų apsilankymų ir peržiūrų skaičiui
fiksuoti.
Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos mokinių dalyvavimo bibliotekos parengtose
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)
Kultūros paso paslaugose aktyvumą ir parodo bibliotekos, kaip Kultūros paso paslaugų
teikėjo, rezultatyvumą, atspindi parengtų paslaugų aktualumą bei populiarumą.
Suteiktų/įvykusių bibliotekos parengtų ir į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktų paslaugų
skaičius fiksuojamas Kultūros paso paslaugų rezervavimo sistemoje.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos
parengtų ir į Kultūros paso paslaugų rinkinį
įtrauktų paslaugų mokiniams pasiūlą, turinio
kokybę bei atitiktį vaikų socialiniams, kultūriniams
poreikiams, bendrojo ugdymo programoms.
Nurodomas bendras bibliotekos parengtų ir į
Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktų paslaugų
skaičius, į šį skaičių įtraukiant ir edukacinių
užsiėmimų temų, kurios yra įtrauktos į Kultūros paso
paslaugų rinkinį, skaičių.
Kultūros paso paslaugų rinkinys papildomas
naujomis paslaugomis bent du kartus per metus
atlikus siūlomų Kultūros paso paslaugų paraiškų
vertinimus.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos teikiamų paslaugų prieinamumą asmenims, turintiems negalią.
Nurodomas bendras bibliotekos teikiamų paslaugų, pritaikytų asmenims, turintiems negalią, skaičius, į šį skaičių įtraukiant ir asmenims, turintiems negalią, skirtų/pritaikytų edukacinių užsiėmimų temų
skaičių.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos
įgyvendinamos kultūros tarptautiškumo politikos
koncepcijos rezultatus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Tarptautinių
projektų, kuriuos įgyvendina(-o) biblioteka, skaičius
+ Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje,
kuriuose dalyvauja(-o) biblioteka, skaičius.

Bendradarbiaujant su kitomis
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos ir
istaigomis ir organizacijomis
kitų sektorių susitelkimo bendrai veiklai siekiant to
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.) paties tikslo rezultatus.
Nurodomas bendras su įvairiomis įstaigomis ir
organizacijomis (įskaitant bibliotekas) įgyvendintų
iniciatyvų skaičius. Jei iniciatyva įgyvendinama su
kelių skirtingų sričių įstaigomis, šioje grafoje
skaičiuojama kaip 1 iniciatyva.
Iniciatyva suprantama kaip tiesioginė
bendradarbiavimo veikla, kurios galutinis rezultatas naujas kultūros produktas (leidinys, spektaklis,
projektas, renginys, paroda, pristatymas ir kt.).

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti, kokį dėmesį
biblioteka teikia visuomenės poreikių tenkinimui, jų
aktualizavimui, kaip dažnai atliekami lankytojų
tyrimai, siekiant pažinti savo lankytojo "portretą",
pritraukti daugiau lankytojų, plėsti auditorijas,
tobulinti teikiamas bei kurti naujas, visuomenės
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Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(- Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos dalyvavimo tarptautinio kultūrinio
o) biblioteka, skaičius (vnt.)
bendradarbiavimo veiklose kuriant įvairesnes ir kokybiškesnes paslaugas ir produktus
aktyvumą ir parodo tarptautinės projektinės veiklos rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais bibliotekos, kaip projekto vadovės ar pagrindinės
projekto vykdytojos, vykdomų ir tęsiamų tarptautinių projektų skaičius. Skaičiuojami
ataskaitiniais metais vykdomi, tęsiami ir baigti tarptautiniai projektai.
Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos įsitraukimo į tarptautinius integravimosi
kuriuose dalyvauja(-o) biblioteka, skaičius procesus tendencijas ir parodo tarptautinės projektinės veiklos rezultatyvumą.
(vnt.)
Nurodomas tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose partnerio teisėmis
dalyvauja(-o) biblioteka, skaičius.
Bendradarbiaujant su kitomis kultūros
įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos aktyvumą vartotojams teikiamų paslaugų
infrastruktūrai plėtoti ir parodo partnerystės tinklų kūrimo su kitomis kultūros įstaigomis
rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įgyvendintų iniciatyvų su kitomis kultūros įstaigomis
(muziejais, kultūros centrais, profesionaliojo scenos meno įstaigomis ir kt.) skaičius.

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo
įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos aktyvumą vartotojams teikiamų paslaugų
infrastruktūrai plėtoti ir parodo partnerystės tinklų kūrimo su švietimo ir mokslo įstaigomis
rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įgyvendintų iniciatyvų su švietimo ir mokslo įstaigomis
skaičius.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos aktyvumą vartotojams teikiamų paslaugų
infrastruktūrai plėtoti ir parodo partnerystės tinklų kūrimo su nevyriausybinėmis
organizacijomis rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įgyvendintų iniciatyvų su nevyriausybinėmis
organizacijomis skaičius.

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų
skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir
organizacijomis bei valstybės įmonėmis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos aktyvumą vartotojams teikiamų paslaugų
infrastruktūrai plėtoti ir parodo partnerystės tinklų kūrimo su verslo sektoriumi ir valstybės
įmonėmis rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įgyvendintų iniciatyvų su verslo įmonėmis ir
organizacijomis bei valstybės įmonėmis skaičius.

Bibliotekos administruojamų paskyrų
socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos pastangas sukurti efektingą bibliotekos ir
jos vartotojų komunikacijos valdymo tinklą ir parodo pritrauktų vartotojų skaičių.
Nurodomas socialinio (-ių) tinklo (-ų), kuriame (-iuose) dalyvauja biblioteka, jos
struktūriniai ir (ar) teritoriniai padaliniai (filialai), sekėjų skaičius ataskaitinių metų
pabaigoje.

Kultūros paso paslaugų rezervavimo sistema.

tobulinti teikiamas bei kurti naujas, visuomenės
poreikius atitinkančias paslaugas.
Nurodomas per ataskaitinius metus atliktų lankytojų
tyrimų skaičius.

IV. Savanoriavimas,
Bibliotekoje ir/ar jos renginiuose
socialinis dalyvavimas bent kartą dirbusių savanorių
skaičius (žm.)

Virtualiųjų apsilankymų
administruojamose interneto svetainėse
ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus parodo administruojamų interneto svetainių patrauklumą ir
aktualumą vartotojams. Vertinimo kriterijus skaičiuojami naudojantis interneto svetainės
lankomumo analizės įrankio Google Analytics standartinėmis ataskaitomis arba interneto
svetainėje įdiegta kita lankytojų apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų
apsilankymų skaičiui fiksuoti (pvz., svetainės lankomumo skaitikliu). Jei administruojamos
kelias interneto svetaines, teikiamas suminis apsilankymų jose rodiklis.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).

Vertinimo kritejus skirtas apskaičiuoti bibliotekos ar jos renginiuose dirbusių savanorių skaičių, taip pat tai parodo bibliotekos pastangas ir gebėjimą pritraukti savanorius.
Nurodomas bendras Lietuvos ir užsienio šalių asmenų, kurie ataskaitiniais metais pagal savanoriškos veiklos sutartis arba pagal sutartis su įstaigomis neatlygintinai dalyvavo bibliotekos veiklose, skaičius.
Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

Veiklos vertinimo sritys
Pagrindiniai veiklos vertinimo kriterijai
ir jų temos

Pagrindinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

Reikšmė

Sudėtiniai veiklos vertinimo kriterijai

Sudėtinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

Reikšmė

Duomenų šaltinis/sąsaja

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Apsilankymai

II. Dokumentų fondas

Bendras lankytojų skaičius (žm.)

Leidinių fondo, skirto asmenims,
negalintiems skaityti įprasto
spausdinto teksto, apyvarta (vnt.)

Iš ELVIS atsisiųstų elektroninių
leidinių skaičius, tenkantis vienam
registruotam Lietuvos aklųjų
bibliotekos vartotojui (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos teikiamų
paslaugų prieinamumą ir orientaciją į jų vartotoją.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Lankytojų skaičius +
Virtualių apsilankymų skaičius.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos fondo
atitikimą vartotojų, negalinčių skaityti įprasto
spausdinto teksto, poreikius .
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Leidinių, skirtų
asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto
teksto, išduotis / iš Leidinių, skirtų asmenims,
negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, fizinių
vienetų skaičius.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ELVIS sistemoje
esančių elektroninių leidinių atitiktį tikslinės vartotojų
grupės poreikius.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Registruotų
vartotojų atsisiųstų elektroninių leidinių iš ELVIS skaičius /
iš Registruotų vartotojų skaičius.
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Lankytojų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos erdvėse teikiamų paslaugų aktualumą
vartotojams ir parodo naudojimosi materialia biblioteka aktyvumą.
Nurodomas bendras asmenų, kurie ataskaitiniais metais apsilankė bibliotekos patalpose, ir
asmenų, kurie buvo aptarnauti namuose ir/ar paslaugų punktuose, skaičius.

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti vartotojų naudojimosi virtualiomis bibliotekos
paslaugomis aktualumą ir parodo naudojimosi jomis aktyvumą.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Virtualiu būdu apmokytų asmenų, negalinčių skaityti
įprasto spausdinto teksto, skaičius + Virtualių mokymų, skirtų informuoti ir šviesti visuomenę
negalios klausimais, dalyvių skaičius + Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių,
asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, skaičius + Apsilankymų bibliotekos
virtualiuose renginiuose skaičius + Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto
svetainėse ataskaitiniais metais skaičius.

Leidinių, skirtų asmenims, negalintiems
skaityti įprasto spausdinto teksto,
pavadinimų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos galimybes aprūpinti savo tikslinę vartotojų
grupę informaciniais ištekliais ir parodo bibliotekos fondo įvairovę.
Nurodomas bendras bibliotekoje saugomų leidinių, skirtų asmenims, negalintiems skaityti
įprasto spausdinto teksto, pavadinimų skaičius.

Leidinių, skirtų asmenims, negalintiems
skaityti įprasto spausdinto teksto, fizinių
vienetų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos galimybes aprūpinti savo tikslinę vartotojų
grupę informaciniais ištekliais ir parodo bibliotekos fondo dydį.
Nurodomas bendras bibliotekoje saugomų leidinių, skirtų asmenims, negalintiems skaityti
įprasto spausdinto teksto, fizinių vienetų skaičius.

Leidinių, skirtų asmenims, negalintiems
skaityti įprasto spausdinto teksto, išduotis
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos fondo komplektavimo strategijos efektyvumą
ir parodo, ar bibliotekos leidinių fondas atitinka vartotojų poreikius ir interesus.
Nurodomas bendras vietoje ir į namus vartotojams išduotų dokumentų skaičius per
ataskaitinius metus.

Nacionalinė bibliotekų veiklos
statistika.

Registruotų vartotojų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos teikiamų paslaugų atitiktį vartotojų poreikius
ir parodo bibliotekos paslaugomis, kurioms reikalinga registracija, besinaudojančių vartotojų
skaičių.
Nurodomas bendras bibliotekos registruotų vartotojų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

Nacionalinė bibliotekų veiklos
statistika.

ELVIS pateiktų elektroninių leidinių
pavadinimų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas vertinti bibliotekos indėlį didinant informacijos prieinamumą
vartotojams ir parodo ELVIS skaitmeninio turinio įvairovę.
Nurodomas Virtualioje aklųjų bibliotekoje bendras pateikiamų elektroninių leidinių
pavadinimų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

ELVIS sistema (Virtuali aklųjų
biblioteka).

Registruotų vartotojų atsisiųstų elektroninių Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti elektroninių leidinių atitikimą tikslinės vartotojų grupės
leidinių iš ELVIS skaičius (vnt.)
poreikiams.
Nurodomas bendras bibliotekos registruotų vartotojų per ataskaitinius metus iš Virtualios
aklųjų bibliotekos ELVIS atsisiųstų leidinių skaičius.
III. Dokumentų
specialiais formatais
leidyba

Išleistų leidinių, skirtų asmenims,
negalintiems skaityti įprasto
spausdinto teksto, pavadinimų
skaičius (vnt.)

Kriterijus skirtas įvertinti dokumentų prieinamais
formatais leidybos apimtį ir bibliotekos pajėgumus
aprūpinti tikslinę vartotojų grupę naujais leidiniais.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Išleistų Brailio raštu
leidinių pavadinimų skaičius + Išleistų DAISY formato
leidinių pavadinimų skaičius + Išleistų garsinių leidinių
pavadinimų skaičius.
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Išleistų Brailio raštu leidinių pavadinimų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti leidybos proceso rezultatyvumą ir parodo leidinių Brailio
raštu leidybos apimtį.
Nurodomas ataskaitiniais metais išleistų leidinių Brailio raštu pavadinimų skaičius. Brailio
raštu leidinys laikomas išleistu, kai yra parengta jo elektroninė versija.

Išleistų DAISY formato leidinių pavadinimų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti leidybos proceso rezultatyvumą ir parodo DAISY formato
leidinių leidybos apimtį.
Nurodomas ataskaitiniais metais išleistų DAISY formato leidinių pavadinimų skaičius.

Išleistų garsinių leidinių pavadinimų skaičius Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti leidybos proceso rezultatyvumą ir parodo garsinių
(vnt.)
leidinių leidybos apimtį.
Nurodomas ataskaitiniais metais išleistų garsinių leidinių pavadinimų skaičius.

IV. Mokymosi visą
Apmokytų asmenų, negalinčių skaityti Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį į
gyvenimą ir kultūrinės įprasto spausdinto teksto, skaičius
visuomenės stiprinimą ir gyventojų gyvenimo kokybę ir
edukacijos veiklos
(žm.), iš jų:
parodo, kiek biblioteka pasiekia tikslinės grupės
vartotojus ir kiek jos teikiamos mokymų paslaugos
atitinka jų poreikius.
Nurodomas bendras bibliotekos organizuotuose
mokymuose dalyvavusių asmenų, negalinčių skaityti
įprasto spausdinto teksto, skaičius ataskaitiniais metais.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Skaitmeninio
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Vidutinė leidinių, skirtų asmenims,
negalintiems skaityti įprasto spausdinto
teksto, gamybos trukmė (val.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti leidybos specialiaisiais formatais procesų efektyvumą.
Gamybos trukmė skaičiuojama pasirinkus analizuotinų dokumentų imtį (pvz., vienu
bibliotekoje sudarytos komisijos sprendimu leidybai patvirtintų dokumentų sąrašą). Dėl
gamybos procesų skirtumų įvairių formatų dokumentų (pvz., garsinių, Brailio, DAISY)
leidybos trukmė vertinama atskirai. Skaičiuojama leidybos procesų trukmės mediana (val.).

Skaitmeninio raštingumo mokymuose
dalyvavusių asmenų, negalinčių skaityti
įprasto spausdinto teksto, skaičius (žm.), iš
jų:

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kiek biblioteka prisideda prie gyventojų skaitmeninės
atskirties mažinimo ir parodo, ar biblioteka įdėjo pakankamai pastangų, kad skleistų
informaciją apie skaitmeninio raštingumo mokymus savo vartotojams.
Nurodomas bendras per ataskaitinius metus bibliotekoje skaitmeninio raštingumo
mokymuose dalyvavusių asmenų su skaitymo sutrikimais skaičius.
Į bendrą skaičių įtraukiami ir virtualūs mokymų dalyviai.

Virtualiuose skaitmeninio raštingumo
mokymuose dalyvavusių asmenų,
negalinčių skaityti įprasto spausdinto
teksto, skaičius (žm.)

Nacionalinė bibliotekų veiklos
statistika.
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ELVIS sistema (Virtuali aklųjų
biblioteka).

Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Skaitmeninio
raštingumo mokymuose dalyvavusių asmenų, negalinčių
skaityti įprasto spausdinto teksto, skaičius + Medijų ir
informacinio raštingumo mokymuose dalyvavusių
asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto,
skaičius.
Virtualiu būdu apmokytų asmenų,
Nurodomas bendras bibliotekos organizuotuose
negalinčių skaityti įprasto spausdinto virtualiuose (nuotoliniuose) mokymuose dalyvavusių
teksto, skaičius (žm.)
asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto,
skaičius ataskaitiniais metais.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Virtualiuose
skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavusių
asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto,
skaičius + Virtualiuose medijų ir informacinio raštingumo
mokymuose dalyvavusių asmenų, negalinčių skaityti
įprasto spausdinto teksto, skaičius.

Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių asmenų, negalinčių
skaityti įprasto spausdinto teksto,
skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį
tenkinant asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto
teksto, kultūrinės edukacijos poreikius ir parodo šios
veiklos rezultatyvumą.
Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, įtraukiami ne tik
bibliotekos patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet
ir išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų,
skirtų asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto
teksto, tikslinės grupės vartotojai
ataskaitiniais metais.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs
dalyviai.

Medijų ir informacinio raštingumo
mokymuose dalyvavusių asmenų, negalinčių
skaityti įprasto spausdinto teksto, skaičius
(žm.), iš jų:
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Virtualiuose medijų ir informacinio
raštingumo mokymuose dalyvavusių
asmenų, negalinčių skaityti įprasto
spausdinto teksto, skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kiek biblioteka prisideda prie gyventojų medijų ir
informacinio raštingumo kompetencijų tobulinimo ir parodo vykdomų mokymų apimtį.
Nurodomas bendras per ataskaitinius metus bibliotekos vykdytuose medijų ir informacinio
raštingumo mokymuose dalyvavusių asmenų su skaitymo sutrikimais skaičius. Į bendrą
skaičių įtraukiami ir virtualūs mokymų dalyviai.
Medijų ir informacinio raštingumo mokymais laikomi mokymai, kurių metu ugdomi
gyventojų gebėjimai laisvai prieiti prie informacijos kanalų, kritiškai analizuoti gaunamą
informaciją, pačiam kurti ir skleisti informacinio tipo turinį, suprasti ir žinoti žiniasklaidos
paskirtį bei funkcijas, išreikšti trūkstamos informacijos poreikį, etiškai ir teisiškai teisingai
naudotis rasta informacija.

Bibliotekos parengtų mokymo(si) programų Vertinimo kriterijus parodo, kiek biblioteka prisideda prie mokymosi visą gyvenimą veiklų ir
skaičius (vnt.), iš jų:
paslaugų plėtros.
Nurodomas bibliotekos parengtų ir ataskaitiniais metais vykdomų mokymo (si) programų
skaičius. Į bendrą skaičių įtraukiamos ir virtualios mokymo(si) programos.
Bibliotekos parengtų virtualių mokymo(si)
programų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kiek biblioteka prisideda prie nuotolinio mokymosi
patrauklumo didinimo ir parodo tik virtualių mokymosi programų rengimo tendencijas.
Nurodomas bendras bibliotekos parengtų virtualių mokymo(si) programų skaičius
ataskaitiniais metais. Įtraukiamas ir bibliotekų specialistams parengtų mokymo(si) programų
skaičius. Skaičiuojamos tik tos virtualios programos (mokymai), kuriuos baigus vertinamos
dalyvių žinios (testas ar pan.) ir išduodamas mokymų baigimą patvirtinantis pažymėjimas.
Virtualia mokymo programa nelaikomos filmuotos viešai skelbiamos paskaitos, jų tiesioginės
transliacijos ar kitos panašios priemonės.

Asmenims, negalintiems skaityti įprasto
spausdinto teksto, siūlomų edukacinių
užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus parodo, kiek biblioteka dalyvauja didinant asmenų, negalinčių skaityti
įprasto spausdinto teksto, neformaliojo ugdymo paslaugų įvairovę ir prieinamumą.
Nurodomas bendras tikslinei auditorijai bibliotekos parengtų ir siūlomų edukacinių
užsiėmimų skirtingų temų skaičius, įskaitant siūlomas virtualių edukacinių užsiėmimų temas.

Naujų edukacinių užsiėmimų temų, skirtų
asmenims, negalintiems skaityti įprasto
spausdinto teksto, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos indėlį kuriant viso gyvenimo mokymosi
pridėtinę vertę ir parodo naujų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, negalintiems
skaityti įprasto spausdinto teksto, pasiūlą.
Nurodomas per ataskaitinius metus parengtų naujų ir (ar) iš esmės atnaujintų edukacinių
užsiėmimų temų skaičius, įskaitant naujas virtualių edukacinių užsiėmimų temas.
Iš esmės atnaujintu edukaciniu užsiėmimu laikomas toks edukacinis užsiėmimas, kuomet
keičiasi edukacinio užsiėmimo tikslinė auditorija, informacijos pateikimo formos ir/arba
būdai, edukacinis užsiėmimas papildomas nauja vaizdinė ar informacine medžiaga, naujomis,
iki šiol nenaudotomis, interaktyviomis priemonėmis ir pan.

Asmenims, negalintiems skaityti įprasto
spausdinto teksto, surengtų edukacinių
užsiėmimų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus parodo, kiek biblioteka dalyvauja asmenų, negalinčių skaityti įprasto
spausdinto teksto, mokymosi visą gyvenimą procese.
Nurodomas edukacinių užsiėmimų (ne jų temų), kuriuos surengė biblioteka fiziškai savo ar
kitose patalpose per ataskaitinius metus, skaičius. Neįtraukiami virtualūs edukaciniai
užsiėmimai.

Asmenims, negalintiems skaityti įprasto
spausdinto teksto, surengtų virtualių
edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos kultūrinės edukacinės veiklos nuotoliniu būdu
organizavimo intensyvumą, siekiant ugdyti visuomenės kultūrines kompetencijas ir
gebėjimus.
Nurodomas bibliotekos surengtų per ataskaitinius metus virtualių edukacinių užsiėmimų (ne
jų temų) skaičius, nepriklausomai nuo naudotos platformos, kurių metu vyko aktyvi
interakcija tarp edukatoriaus ir auditorijos.

Virtualiuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių, asmenų,
negalinčių skaityti įprasto spausdinto
teksto, skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos
siekiamybę ugdyti kultūrines kompetencijas bei
gebėjimus nuotoliniu būdu.
Virtualus dalyvavimas edukaciniame užsiėmime –
nepertraukiamas vartotojo veiksmų ciklas bibliotekos
virtualiame edukaciniame užsiėmime, kurio metu vyksta
aktyvi interakcija tarp edukatoriaus bei auditorijos.
Apskaičiuojant vertinimo kriterijų nurodomas suminis
virtualių edukacinių užsiėmimų registruotų dalyvių ir
virtualių edukacinių užsiėmimų, nepriklausomai nuo
platformų, peržiūrų skaičius. Nurodomi bendri virtualūs
apsilankymai (ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos
lankomumo analizės įrankio Google Analytics, socialinių
tinklų peržiūrų standartinėmis ataskaitomis arba kita
lankytojų apskaitos programa ar techniniu sprendimu
virtualių edukacinių užsiėmimų dalyvių ir užsiėmimų
peržiūrų skaičiui fiksuoti.

Mokymų, skirtų informuoti ir šviesti
visuomenę negalios klausimais,
dalyvių skaičius (žm.), iš jų:

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį vykdant visuomenės švietimą asmenų su negalia integracijos ir socialinės įtraukties klausimais. Skaičiuojami ataskaitiniais metais bibliotekos organizuotų
mokymų, skirtų informuoti ir šviesti visuomenė negalios klausimais, dalyvių skaičius.

Virtualių mokymų, skirtų informuoti
ir šviesti visuomenę negalios
klausimais, dalyvių skaičius (žm.)

V. Konsultavimas ir
metodinės pagalbos
teikimas

Suteiktų konsultacijų asmenų,
negalinčių skaityti įprasto spausdinto
teksto, aptarnavimo tematika skaičius
(vnt.)

Specialistų, apmokytų aptarnauti
asmenis, negalinčius skaityti įprasto
spausdinto teksto, skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį
didinant Lietuvos bibliotekų ir kitų įstaigų ir organizacijų
darbuotojų kompetenciją aptarnauti asmenis,
negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto .
Vertinimo kriterijus skaičiuojamas: Suteiktų konsultacijų
kitoms šalies bibliotekoms asmenų, negalinčių skaityti
įprasto spausdinto teksto, aptarnavimo tematika skaičius
+ Suteiktų konsultacijų kirtoms įstaigoms ir
organizacijoms, teikiančioms paslaugas asmenims,
negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto,
aptarnavimo tematika skaičius.

0

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti siūlomų mokymų
atitiktį tikslinės auditorijos poreikius ir parodo, kiek
sėkmingai biblioteka teikia specialistų mokymo
paslaugas.
Nurodomas bibliotekos mokymuose dalyvavusių
bibliotekininkų ir specialistų iš įstaigų ir organizacijų,
teikiančių paslaugas asmenims, negalintiems skaityti
įprasto spausdinto teksto, skaičius ataskaitiniais metais.

Suteiktų konsultacijų kitoms šalies
bibliotekoms asmenų, negalinčių skaityti
įprasto spausdinto teksto, aptarnavimo
tematika skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį didinant šalies bibliotekų darbuotojų
kompetenciją aptarnauti asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto, ir parodo
metodinės pagalbos rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais suteiktų konsultacijų kitoms šalies bibliotekoms skaičius.

Suteiktų konsultacijų kitoms įstaigoms ir
organizacijoms, teikiančioms paslaugas
asmenims, negalintiems skaityti įprasto
spausdinto teksto, aptarnavimo tematika
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį didinant šalies įstaigų ir organizacijų,
teikiančių paslaugas asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, darbuotojų
kompetenciją aptarnauti asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto, ir parodo
metodinės pagalbos rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais suteiktų konsultacijų šalies įstaigų ir organizacijų, teikiančių
paslaugas asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, skaičius.

Surengtų mokymų žmonių su skaitymo
sutrikimais aptarnavimo tematika skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį didinant Lietuvos bibliotekų ir kitų
įstaigų ir organizacijų darbuotojų kompetenciją aptarnauti asmenis su skaitymo sutrikimais.
Vertinimo kriterijus skaičiuojamas: Surengtų mokymų bibliotekų specialistams žmonių su
skaitymo sutrikimais aptarnavimo tematika skaičius + Surengtų mokymų kitų įstaigų ir
organizacijų, teikiančių paslaugas asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto,
specialistams skaičius.

Surengtų mokymų bibliotekų specialistams Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį didinant šalies bibliotekų darbuotojų
žmonių su skaitymo sutrikimais
kompetenciją aptarnauti žmones su skaitymo sutrikimais ir parodo organizuotų mokymų
aptarnavimo tematika skaičius (vnt.)
rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais organizuotų mokymų bibliotekų specialistams skaičius.
Surengtų mokymų kitų įstaigų ir
organizacijų, teikiančių paslaugas
asmenims, negalintiems skaityti įprasto
spausdinto teksto, specialistams skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį didinant šalies įstaigų ir organizacijų,
teikiančių paslaugas asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, darbuotojų
kompetenciją aptarnauti žmones su skaitymo sutrikimais ir parodo organizuotų mokymų
rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais organizuotų mokymų įstaigų ir organizacijų, teikiančių
paslaugas asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, specialistams skaičius.

Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos veiklos, nukreiptos į teikiamų paslaugų
kokybės didinimą, inovatyvumą ir parodo sukurtų naujų virtualių (nuotolinių) paslaugų
rezultatyvumą.
E-paslauga (produktas) suprantama kaip naudojant įvairias informacines ir ryšių technologijų
priemones (pavyzdžiui, kompiuterius, mobiliojo ryšio telefonus, interaktyvią skaitmeninę
televiziją ar kt.) nuotoliniu būdu teikiama paslauga, kuri apima visus veiksmus nuo paslaugos
inicijavimo iki ja besinaudojančios auditorijos pasiekiamumo ir jos pamatavimo.
Nurodomas suminis ataskaitiniais metais bibliotekos sukurtų unikalių virtualių (nuotolinių)
paslaugų, kurios skirtos tikslinės grupės vartotojams, skaičius. Įtraukiamas ir ataskaitiniais
metais atnaujintų virtualių paslaugų skaičius.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos teikiamų
paslaugų kokybės tobulinimo proceso rezultatus.
Nauja paslauga laikoma paslauga, kuri pradedama
teikti (įdiegiama) kaip visiškai nauja, kai pritraukiama
nauja tikslinė grupė, kai įrengiama (sukuriama) nauja
tikslinė erdvė.
Įprastos kūrybinės veiklos paslaugos (mokymai,
edukaciniai užsiėmimai ir pan.) į šį vertinimo kriterijų
neįtraukiami.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Sukurtų naujų epaslaugų skaičius + Sukurtų naujų fizinių paslaugų
skaičius.

0

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos veiklos, nukreiptos į teikiamų paslaugų
kokybės didinimą, inovatyvumą ir parodo sukurtų naujų paslaugų, skirtų tikslinės grupės
vartotojams, rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais bibliotekos sukurtų unikalių fizinių paslaugų tikslinės
grupės vartotojams skaičius.
Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos prisitaikymą teikti kultūros paslaugas
prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius
nuotoliniu būdu (suskaičiuojami atskiri naudojami paslaugų teikimo kanalai, specialios
(vnt.)
platformos, kuriomis naudojamasi teikiant paslaugas, pvz. youtube, facebook, el. svetainės,
virtualios mokymosi platformos ir pan.). To pačio socialinio tinklo skirtingos paskyros
skaičiuojamos kaip atskiros platformos.
Surengtų renginių skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti kitas kūrybines bibliotekos veiklas.
Nurodomas renginių, kuriuos biblioteka suorganizavo bibliotekos ar kitose patalpose,
skaičius, t.y. įvairūs knygų pristatymai, parodų atidarymai, koncertai, konkursai, seminarai,
konferencijos, pristatymai ir kt., išskyrus mokymus, edukacinius užsiėmimus. Neįtraukiami
virtualiu (nuotoliniu) būdu organizuoti renginiai.

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti kitas kūrybines bibliotekos veiklas, vykdomas virtualiu
(nuotoliniu) būdu.
Nurodomas renginių, kuriuos biblioteka organziavo tik virtualiu (nuotoliniu) būdu, išskyrus
mokymus ir edukacinius užsiėmimus virtualiu (nuotoliniu) būdu.
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II. Tarptautiškumas

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos parengtų
ir į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktų paslaugų
mokiniams pasiūlą, turinio kokybę bei atitiktį vaikų
socialiniams, kultūriniams poreikiams, bendrojo ugdymo
programoms.
Nurodomas bendras bibliotekos parengtų ir į Kultūros
paso paslaugų rinkinį įtrauktų paslaugų skaičius, į šį
skaičių įtraukiant ir edukacinių užsiėmimų temų, kurios
yra įtrauktos į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičių.
Kultūros paso paslaugų rinkinys papildomas naujomis
paslaugomis bent du kartus per metus atlikus siūlomų
Kultūros paso paslaugų paraiškų vertinimus.

Tarptautinių projektų, kuriuos
įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o)
įgyvendinant biblioteka, skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos
įgyvendinamos kultūros tarptautiškumo politikos
koncepcijos rezultatus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Tarptautinių
projektų, kuriuos įgyvendina(-o) biblioteka, skaičius +
Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose
dalyvauja(-o) biblioteka, skaičius.
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Apsilankymų bibliotekos virtualiuose
renginiuose skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos organizuotų virtualių renginių aktualumą,
populiarumą ir poreikį.
Virtualus apsilankymas bibliotekos renginyje – bibliotekos virtualaus renginio tiesioginių
transliacijų ir vaizdo įrašų peržiūrų skaičius.
Vertinimo kriterijus skaičiuojamas teikiant suminį prisijungimų prie bibliotekos organizuotų
tiesiogiai transliuojamų informacijos ir kultūros renginių (knygų pristatymų, garsinių
skaitymų, diskusijų, virtualių parodų ir kitų viešų renginių), jų vaizdo įrašų peržiūrų, skaičių.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės įrankio Google Analytics,
socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis ataskaitomis arba kita lankytojų apskaitos
programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų apsilankymų ir peržiūrų skaičiui fiksuoti.

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos mokinių dalyvavimo bibliotekos parengtose
Kultūros paso paslaugose aktyvumą ir parodo bibliotekos, kaip Kultūros paso paslaugų
teikėjo, rezultatyvumą, atspindi parengtų paslaugų aktualumą bei populiarumą.
Suteiktų/įvykusių bibliotekos parengtų ir į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktų paslaugų
skaičius fiksuojamas Kultūros paso paslaugų rezervavimo sistemoje.

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(o) biblioteka, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos dalyvavimo tarptautinio kultūrinio
bendradarbiavimo veiklose kuriant įvairesnes ir kokybiškesnes paslaugas ir produktus
aktyvumą ir parodo tarptautinės projektinės veiklos rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais bibliotekos, kaip projekto vadovės ar pagrindinės projekto
vykdytojos, vykdomų ir tęsiamų tarptautinių projektų skaičius. Skaičiuojami ataskaitiniais
metais vykdomi, tęsiami ir baigti tarptautiniai projektai.

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos įsitraukimo į tarptautinius integravimosi
kuriuose dalyvauja(-o) biblioteka, skaičius
procesus tendencijas ir parodo tarptautinės projektinės veiklos rezultatyvumą.
(vnt.)
Nurodomas tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose partnerio teisėmis
dalyvauja(-o) biblioteka, skaičius.
Tarptautinių organizacijų, kurių narė
įvairiomis formomis yra biblioteka,
skaičius (vnt.)

III. Tarpsektorinis
bendradarbiavimas

Bendradarbiaujant su kitomis
įstaigomis ir organizacijomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kiek aktyviai
biblioteka tarpininkauja vartotojų prieigai prie
tarptautiniu mastu kuriamo turinio ir paslaugų ir parodo
bibliotekos tarptautinio įsitinklinimo rezultatyvumą .
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Bibliotekos narystės
tarptautinėse organizacijose skaičius + Tarptautinių darbo
grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo bibliotekos
darbuotojai, skaičius.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos ir kitų
sektorių bendradarbiavimą organizuojant paslaugų
telkimą asmenims, negalintiems skaityti įprasto
spausdinto teksto.
Nurodomas bendras su įvairiomis įstaigomis ir
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius. Jei
iniciatyva įgyvendinama su kelių skirtingų sričių
įstaigomis, šioje grafoje skaičiuojama kaip 1 iniciatyva.
Iniciatyva suprantama kaip bibliotekų tiesioginė
bendradarbiavimo veikla, kurios galutinis rezultatas naujas kultūros produktas (leidinys, spektaklis, projektas,
renginys, paroda, pristatymas ir kt.) arba paslauga
tikslinės grupės vartotojams.
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Bibliotekos narystės tarptautinėse
organizacijose skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos potencialą dalyvauti tarptautinio kultūrinio
bendradarbiavimo veiklose.
Nurodomas tarptautinių organizacijų, kurių nare įvairiomis formomis ataskaitiniais metais
yra biblioteka, skaičius.

Tarptautinių darbo grupių, kurių
ekspertinėse veiklose dalyvavo bibliotekos
darbuotojai, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos specialistų profesionalumą, žinomumą ir
autoritetą tarptautiniu mastu.
Nurodomas tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose ataskaitiniais metais
dalyvavo bibliotekos darbuotojai, skaičius. Į šį skaičių neįskaičiuojamas dalyvavimas
tarptautinių organizacijų suvažiavimuose.

Bendradarbiaujant su kitomis bibliotekomis Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos aktyvumą vartotojams teikiamų paslaugų
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)
infrastruktūrai plėtoti ir parodo partnerystės tinklų kūrimo su kitomis bibliotekomis
rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įgyvendintų iniciatyvų su kitomis Lietuvos ir užsienio
bibliotekomis skaičius.
Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo
įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos aktyvumą vartotojams teikiamų paslaugų
infrastruktūrai plėtoti ir parodo partnerystės tinklų kūrimo su švietimo ir mokslo įstaigomis
rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įgyvendintų iniciatyvų su švietimo ir mokslo įstaigomis
skaičius.

Bendradarbiaujant su neįgaliųjų integracijos Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos aktyvumą vartotojams teikiamų paslaugų
institucijomis ir organizacijomis įgyvendintų infrastruktūrai plėtoti ir parodo partnerystės tinklų kūrimo su neįgaliųjų integracijos
iniciatyvų skaičius (vnt.)
institucijomis rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įgyvendintų iniciatyvų su nevyriausybinėmis
organizacijomis skaičius.
Bendradarbiaujant su leidėjais įgyvendintų
iniciatyvų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos aktyvumą vartotojams teikiamų paslaugų
infrastruktūrai plėtoti ir parodo partnerystės tinklų kūrimo su leidėjais rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įgyvendintų iniciatyvų su leidybos organizacijomis skaičius.

Kultūros paso paslaugų
rezervavimo sistema.

IV. Rinkodara

IV. Savanoriavimas,
socialinis dalyvavimas

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti, kokį dėmesį
biblioteka teikia visuomenės poreikių tenkinimui, jų
aktualizavimui, kaip dažnai atliekami lankytojų tyrimai,
siekiant pažinti savo lankytojo "portretą", pritraukti
daugiau lankytojų, plėsti auditorijas, tobulinti teikiamas
bei kurti naujas, visuomenės poreikius atitinkančias
paslaugas.
Nurodomas per ataskaitinius metus atliktų lankytojų
tyrimų skaičius.

Bibliotekos administruojamų paskyrų
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos pastangas sukurti efektingą bibliotekos ir jos
socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.) vartotojų komunikacijos valdymo tinklą ir parodo pritrauktų vartotojų skaičių.
Nurodomas socialinio (-ių) tinklo (-ų), kuriame (-iuose) dalyvauja biblioteka, jos struktūriniai
ir (ar) teritoriniai padaliniai (filialai), sekėjų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

Virtualiųjų apsilankymų administruojamose Vertinimo kriterijus parodo administruojamų interneto svetainių patrauklumą ir aktualumą
interneto svetainėse ataskaitiniais metais
vartotojams. Vertinimo kriterijus skaičiuojami naudojantis interneto svetainės lankomumo
skaičius (vnt.)
analizės įrankio Google Analytics standartinėmis ataskaitomis arba interneto svetainėje
įdiegta kita lankytojų apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų apsilankymų
skaičiui fiksuoti (pvz., svetainės lankomumo skaitikliu). Jei administruojamos kelias interneto
svetaines, teikiamas suminis apsilankymų jose rodiklis.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).

Bibliotekoje ir/ar jos renginiuose bent Vertinimo kritejus skirtas apskaičiuoti bibliotekos ar jos renginiuose dirbusių savanorių skaičių, taip pat tai parodo bibliotekos pastangas ir gebėjimą pritraukti savanorius.
kartą dirbusių savanorių skaičius (žm.) Nurodomas bendras Lietuvos ir užsienio šalių asmenų, kurie ataskaitiniais metais pagal savanoriškos veiklos sutartis arba pagal sutartis su įstaigomis neatlygintinai dalyvavo bibliotekos veiklose, skaičius.
Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

Veiklos vertinimo sritys
Pagrindiniai veiklos vertinimo kriterijai
ir jų temos

Pagrindinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

Reikšmė

Sudėtiniai veiklos vertinimo kriterijai

Sudėtinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

Reikšmė

Duomenų šaltinis/sąsaja

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Lietuvos
Lietuvos publikuotų dokumentų
dokumentinio kultūros archyvinio fondo surinkimo pilnumas
paveldo fondo
(proc.)
valdymas

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį
formuojant Nacionalinį publikuotų dokumentų archyvinį
fondą ir parodo partnerystės su leidybos sektoriumi
efektyvumą siekiant išsaugoti dokumentinį paveldą
ateities kartoms.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Iš leidėjų gautų
privalomojo egzemplioriaus pavadinimų skaičius / iš
Lietuvos leidėjų per metus išleistų leidinių skaičius * 100.

#DIV/0!

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos siekį
transformuoti Nacionalinį bibliografinių duomenų banką
pirmenybine kultūros produkcijos paieškos ir tyrimo
priemone ir parodo Nacionalinės bibliotekos sudaromos
nacionalinės bibliografijos išsamumą.
Vertinimo rodiklis skaičiuojamas: Parengtų ir pateiktų
valstybinės einamosios bibliografijos įrašų Nacionalinės
bibliografijos duomenų banke skaičius + Parengtų ir
pateiktų nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos įrašų
Nacionalinės bibliografijos duomenų banke skaičius +
Parengtų ir pateiktų lituanikos bibliografijos įrašų
Nacionalinės bibliografijos duomenų banke skaičius.

0

Būtino konservuoti ir restauruoti
bibliotekos dokumentų fondo dalis
(proc.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos pastangas
stabilizuoti jos fonduose saugomų vertingiausių
dokumentinio paveldo objektų būklę ir parodo, kokią dalį
bibliotekos fonduose saugomų dokumentų sudaro
dokumentai, kuriuos būtina restauruoti ir konservuoti.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Būtinų konservuoti ir
restauruoti dokumentų skaičius / iš Bendras dokumentų
fondo dydis * 100.

#DIV/0!

Virtualųjų apsilankymų VEPIS
sistemoje skaičiaus pokytis lyginant
su praėjusiais metais (proc.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos atliekamos publikuotų dokumentų
tarptautinės standartinės numeracijos veiklos apimtį ir parodo per kalendorinius metus
užregistruotų dokumentų skaičių.
Nurodomas bendras ataskaitiniais metais Lietuvos leidėjų per metus išleistų ISBN, ISMN ir
ISSN Lietuvos agentūrose užregistruotų leidinių (sumuojant knygas pavadinimais, tęstinius
leidinius tomais, žurnalus numeriais, laikraščius komplektais) skaičius.

ISBN ir ISMN ir ISSN Lietuvos
agentūra.

Iš leidėjų gautų privalomojo egzemplioriaus Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos siekį pilniau surinkti Nacionalinio publikuotų
pavadinimų skaičius (vnt.)
dokumentų archyvinio fondo (NPDAF) privalomąjį egzempliorių ir parodo bendradarbiavimo
su leidėjais intensyvumą bei pasiektą rezultatą.
Nurodomas iš leidėjų gautų, sukataloguotų ir įtrauktų į NPDAF fondą privalomojo
egzemplioriaus pavadinimų skaičius ataskaitiniais metais.

Parengtų ir pateiktų valstybinės
einamosios, nacionalinės
retrospektyviosios ir lituanikos
bibliografinių įrašų Nacionalinės
bibliografijos duomenų banke skaičius
(vnt.)

II. Lietuvos
VEPIS sistemoje prieinamų Lietuvos
kilnojamojo kultūros
bibliotekų suskaitmenintų ir
paveldo aktualizavimas skaitmeninių kultūros paveldo
objektų dalis (proc.)

Lietuvos leidėjų per metus išleistų leidinių
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos lyderystę
didinant VEPIS integralumą ir tvarumą ir parodo
bibliotekų bendradarbiavimo ir skaitmeninimo veiklų
koordinavimo efektyvumą .
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Suskaitmenintų ir
skaitmeninių Lietuvos bibliotekų kultūros paveldo objektų,
prieinamų VEPIS sistemoje, skaičius / Suskaitmenintų ir
skaitmeninių Lietuvos bibliotekų kultūros paveldo objektų
skaičius iš viso * 100.

#DIV/0!

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį
skatinant skaitmeninto kultūros paveldo naudojimą
tyrimams, edukacijai, turizmui, kūrybinėms industrijoms ir
parodo suskaitmeninto turinio naudingumą .
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Virtualiųjų
apsilankymų VEPIS sistemoje skaičius / iš Virtualiųjų
apsilankymų VEPIS sistemoje skaičius praėjusiais

#DIV/0!

Parengtų ir pateiktų valstybinės einamosios Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti valstybinės einamosios bibliografijos atspindėjimą
bibliografijos įrašų Nacionalinės
Nacionalinės bibliografijos duomenų banke ir parodo sudaromų bibliografinių įrašų
bibliografijos duomenų banke skaičius (vnt.) rezultatyvumą.
Nurodomas sudarytų valstybinės einamosios bibliografijos įrašų skaičius ataskaitiniais
metais.
Parengtų ir pateiktų nacionalinės
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos
retrospektyviosios bibliografijos įrašų
atspindėjimą Nacionalinės bibliografijos duomenų banke ir parodo sudaromų bibliografinių
Nacionalinės bibliografijos duomenų banke įrašų rezultatyvumą.
skaičius (vnt.)
Nurodomas sudarytų nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos įrašų skaičius
ataskaitiniais metais.
Parengtų ir pateiktų lituanikos bibliografijos Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti lituanikos bibliografijos atspindėjimą Nacionalinės
įrašų Nacionalinės bibliografijos duomenų bibliografijos duomenų banke ir parodo sudaromų bibliografinių įrašų rezultatyvumą.
banke skaičius (vnt.)
Nurodomas sudarytų lituanikos bibliografijos įrašų skaičius ataskaitiniais metais.

Bendras dokumentų fondo dydis (fiz. vnt.)

Vertinimo kriterijus parodo Nacionalinės bibliotekos dokumentų fondo dydį.
Nurodomas bibliotekos fondo dokumentų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

Konservuotų dokumentų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos veiklą siekiant užtikrinti savalaikį dokumentų
konservavimą, apsaugant juos nuo sunykimo.
Per ataskaitinius metus konservuotų bibliotekos dokumentų skaičius. Konservavimas –
tyrimais pagrįsti veiksmai, kurių tikslas yra sustabdyti naikinantį ar žalingą poveikį
dokumentui ir sutvirtinti autentiškumo požymius, apsaugoti jį nuo savaiminio gedimo.

Restauruotų dokumentų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos veiklą siekiant užtikrinti savalaikį dokumentų
restauravimą, apsaugant juos nuo sunykimo.
Nurodomas per ataskaitinius metus restauruotų dokumentų skaičius. Restauravimas tyrimais pagrįsti veiksmai, kurių tikslas yra pažeisto dokumento fizinės būklės stabilizavimas
bei atskirų neišlikusių elementų ar dalių atkūrimas, naudojant įvairias metodikas.

Būtinų konservuoti ir restauruoti
dokumentų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos fonduose saugomų dokumentų, kuriuos
būtina restauruoti ir konservuoti, skaičių.
Nurodomas bendras Nacionalinės bibliotekos fondo dokumentų, kuriuos reikia restauruoti ir
konservuoti, skaičius.

Nacionalinė bibliotekų veiklos
statistika.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos bibliotekų indėlį organizuojant kultūros paveldo
bibliotekų kultūros paveldo objektų skaičius turinio sklaidą virtualioje erdvėje ir parodo skaitmeninimo veiklos rezultatyvumą.
iš viso (vnt.)
Nurodomas Lietuvos atminties institucijose suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.
Kultūros paveldo objektas – karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir
perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriais,
kurios teisės aktų nustatyta tvarka apskaitomos ir saugomos bibliotekoje (dokumentas,
eksponatas, aprašinis įrašas ir kt.).

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos
bibliotekų kultūros paveldo objektų,
prieinamų VEPIS sistemoje, skaičius (vnt.)

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

Virtualųjų apsilankymų VEPIS sistemoje
skaičius praėjusiais ataskaitiniais metais
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį plėtojant VEPIS sistemą ir parodo šalies
bibliotekų į sistemą pateikiamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų
skaičių.
Nurodomas bendras į VEPIS sistemą pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų iš visų Lietuvos bibliotekų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti suskaitmenintų kultūros paveldo objektų atitiktį
vartotojų poreikius ir parodo domėjimosi kultūros paveldo turiniu tendencijas laiko atžvilgiu.
Nurodomas virtualiųjų apsilankymų VEPIS sistemoje skaičius praėjusiais ataskaitiniais
metais. Duomenys gaunami naudojantis sistemos lankomumo analizės įrankio Google
Analytics standartinėmis ataskaitomis.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

apsilankymų VEPIS sistemoje skaičius praėjusiais
ataskaitiniais metais * 100) - 100.

„Europeana“ sistemoje prieinamų
suskaitmenintų Lietuvos kultūros
paveldo objektų, kurie pagal
Europeana turinio pateikimo kokybės
reikalavimus atitinka ne žemesnę
kaip trečią duomenų kokybės
kategoriją, dalis (proc.)

III. Viešųjų bibliotekų
veiklos technologinių
sąlygų gerinimas ir
priegos prie
elektroninių išteklių
suteikimas vartotojams

IV. Bibliotekų srities
stebėsenos ir veiklos
valdymo tobulinimo
veiklos

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį
užtikrinant kryptingą tarpvalstybinį šalies paveldo
aktualinimą ir parodo pateikiamo suskaitmenintų objektų
turinio ir metaduomenų atitiktį ne žemesnės kaip trečios
kategorijos kokybės reikalavimus.
Vertinimo kriterijus skaičiuojamas: „Europeana“ sistemoje
prieinamų suskaitmenintų Lietuvos kultūros paveldo
objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir
ženklinimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią
duomenų kokybės kategoriją, skaičius / iš Suskaitmenintų
Lietuvos kultūros paveldo objektų, prieinamų „Europeana“
sistemoje, skaičius * 100.

Surinktų ir registruotų nenustatytų
teisių turėtojų kūrinių paieškos
rezultatų bendroje Europos Komisijos
Vidaus rinkos derinimo tarnybos
duomenų bazėje skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį
įgyvendinant Nenustatytų autorių kūrinių naudojimo
(2012/28/EU) direktyvą ir ir parodo šios veiklos
rezultatyvumą.
Nurodomas bibliotekos surinktų ir Europos Komisijos
Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazėje
registruotų nenustatytų teisių turėtojų kūrinių paieškos
rezultatų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

Viešųjų bibliotekų viešosios interneto
prieigos vietų, kuriose naudojama ne
mažesnė kaip 30 Mbps interneto
sparta, dalis (proc.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį
sudarant palankesnes IRT technologijomis grįstas
mokymo ir mokymosi sąlygas viešosiose bibliotekose ir
parodo viešosios interneto prieigos infrastruktūros
atnaujinimo ir plėtros rezultatyvumą.
Vertinimo kriterijus skaičiuojamas: Viešosios interneto
prieigos vietų, kuriose naudojama ne mažesnė kaip 30
Mbps interneto sparta, skaičius / iš Viešosios interneto
prieigos vietų viešosiose bibliotekose skaičius * 100.

Virtualiųjų apsilankymų VEPIS sistemoje
skaičius (vnt.)

#DIV/0!

Suskaitmenintų Lietuvos kultūros paveldo
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį užtikrinant kryptingą šalies paveldo
objektų, prieinamų „Europeana“ sistemoje, aktualinimą ir parodo pateiktų suskaitmenintų objektų apimtį .
skaičius (vnt.)
Nurodomas bendras į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų kultūros paveldo
objektų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.
„Europeana“ sistemoje prieinamų
suskaitmenintų Lietuvos kultūros paveldo
objektų, kurių skaitmeninių kopijų,
metaduomenų ir ženklinimo kokybė atitinka
ne žemesnę kaip trečią duomenų kokybės
kategoriją, skaičius (vnt.)
„Europeana“ sistemoje prieinamų
suskaitmenintų Lietuvos kultūros paveldo
objektų, kurių skaitmeninių kopijų,
metaduomenų ir ženklinimo kokybė
pagerinta iki trečios duomenų kokybės
kategorijos, skaičius (vnt.)

Atliktų kruopščių teisių turėtojų paieškų
skaičius (vnt.)

#DIV/0!

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti suskaitmenintų kultūros paveldo objektų atitiktį
vartotojų poreikius ir parodo domėjimąsi kultūros paveldo turiniu ataskaitiniu laikotarpiu.
Nurodomas virtualiųjų apsilankymų VEPIS sistemoje skaičius ataskaitiniais metais.
Duomenys gaunami naudojantis sistemos lankomumo analizės įrankio Google Analytics
standartinėmis ataskaitomis.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį užtikrinant suskaitmenintų kultūros
paveldo objektų kokybę.
Nurodomas bendras į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų kultūros paveldo
objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo kokybė atitinka ne žemesnę
kaip trečią duomenų kokybės kategoriją (pagal Europeana turinio pateikimo
rekomendacijas (angl. Europeana Publishing Framework) skaičius ataskaitinių metų
pabaigoje.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį gerinant į Europeana pateiktą
skaitmeninį kultūrinį turinį ir parodo ataskaitiniais metais pagerintos kokybės skaitmeninio
turinio apimtį.
Nurodomas į „Europeana“ sistemą pateiktų Lietuvos kultūros paveldo objektų, kurie
suskaitmeninti iki 2019 metų ir kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo
kokybė ataskaitiniais metais pagerinta iki trečios duomenų kokybės kategorijos, skaičius
(pagal Europeana turinio pateikimo rekomendacijas (angl. Europeana Publishing
Framework).
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį siekiant palengvinti autorių teisių
administravimą bei prisidėti sprendžiant kūrinių našlaičių problemą ir parodo vykdomų teisių
turėtojų paieškų darbo apimtį.
Nurodomas Nacionalinės bibliotekos atliktų kruopščių paieškų skaičius ataskaitinių metų
pabaigoje.

Viešosios interneto prieigos vietų viešosiose Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos lyderystę kuriant viešosios interneto prieigos
bibliotekose skaičius (vnt.)
tinklą bibliotekose ir parodo viešųjų interneto prieigos vietų infrastruktūros apimtį.
Nurodomas bendras viešosios interneto prieigos vietų viešosiose bibliotekose skaičius
ataskaitinių metų pabaigoje.
Viešosios interneto prieigos vietų, kuriose
naudojama ne mažesnė kaip 30 Mbps
interneto sparta, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos lyderystę kuriant viešosios interneto prieigos
tinklą bibliotekose ir parodo viešųjų interneto prieigos vietų, kuriose naudojama ne mažesnė
kaip 30 Mbps interneto sparta, skaičių.
Nurodomas bendras viešosios interneto prieigos vietų, kuriose naudojama ne mažesnė kaip
30 Mbps interneto sparta, skaičius viešosiose bibliotekose ataskaitinių metų pabaigoje.

Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų
skaičius viešosiose bibliotekose (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį modernizuojant ir palaikant viešųjų
bibliotekų infrastruktūrą, siekiant užtikrinti skaitmeninių paslaugų plėtrą ir infrastruktūros
kibernetinį saugumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais atnaujintų kompiuterinių darbo vietų skaičius viešosiose
bibliotekose.

Portale ibiblioteka.lt vartotojams
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kiek biblioteka
išduotų el. knygų skaičius (tūkst. vnt.) prisideda prie el. knygų skaitomumo didinimo.
Nurodomas ataskaitiniais metais portale ibiblioteka.lt
vartotojams išduotų el. knygų skaičius.

Virtualių apsilankymų portale ibiblioteka.lt
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kiek biblioteka prisideda prie portalo ibiblioteka.lt
žinomumo didinimo ir skatinimo naudotis el. knygomis.

Turinio vienetų peržiūrų Nacionalinės
bibliotekos Lietuvos viešosioms
bibliotekoms prenumeruojamose
lietuviškose ir užsienio
licencijuojamose duomenų bazėse
skaičius (tūkst. vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti elektroninių išteklių
panaudos tendencijas šalies viešosiose bibliotekose.
Duomenys teikiami iš elektroninių išteklių naudojimo
statistinių duomenų skaičiavimo Counter (angl. Counting
Online Usage of NeTworked Electronic Resources)
ataskaitų, kurios atsiunčiamos leidėjų arba pateikiamos
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos automatizuotoje
eMoDB licencijavimo ir administravimo sistemoje
(www.emodb.lt). Jei licencijuojama duomenų bazė
nepalaiko Counter standarto, duomenys teikiami iš leidėjo
arba duomenų bazės administravimo srities statistikos, kuri
atspindi ištekliaus turinio naudojimą.

Prenumeruojamų lietuviškų ir užsienio
licencijuojamų duomenų bazių skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti elektroninių išteklių prieinamumo apimtis šalies
viešosiose bibliotekose.

Mokslinių publikacijų skaičius,
tenkantis vienam metodininkuityrėjui (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos indėlį
plėtojant komunikacijos ir informacijos mokslų
taikomuosius tyrimus, inovacijas skatinant kultūros žinių
integraciją ir sklaidą ir parodo mokslinės veiklos

Bibliotekos metodininkų-tyrėjų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos sutelktą mokslinį potencialą ir parodo tyrėjų
skaičių.
Nurodomas metodininkų-tyrėjų pareigybių skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

#DIV/0!

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

veiklos

Bibliotekų darbuotojų mokymų
kokybės ir efektyvumo įvertinimo
indeksas (proc.)

Kultūros ministerijai ir/ar Lietuvos
bibliotekų tarybai pateiktų siūlymų
dėl šalies bibliotekų veiklos valdymo
tobulinimo ir kokybės didinimo
skaičius (vnt.)

V. Kultūrinės
edukacijos veiklos

VI. Apsilankymai

Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

integraciją ir sklaidą ir parodo mokslinės veiklos
produktyvumą .
Vertinimo rodiklis skaičiuojamas: Mokslinių publikacijų
skaičius/ iš Bibliotekos metodininkų-tyrėjų skaičius.

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos mokslinės veiklos produktyvumą ir parodo
bibliotekos personalo mokslinių tyrimų publikacijų profesinei ir/ ar akademinei
bendruomenei skaičių.
Nurodomas mokslinių tyrimų publikacijų skaičius bibliotekininkystės, dokumentinio
paveldo, skaitybos ir literatūros srityse ataskaitinių metų pabaigoje. Į bendrą skaičių
įtraukiamos visų rūšių publikacijos (tarp jų ir straipsniai leidiniuose, publikuojančiuose
konferencijos medžiagą).

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos kuriamą
pridėtinę vertę kvalifikacijos tobulinimo ekosistemai ir
parodo organizuojamų renginių kokybės atitiktį bibliotekų
specialistų poreikius.
Nurodomi mokymuose dalyvavusių bibliotekų specialistų
apklausos, kuri vykdoma pagal bibliotekos parengtą
metodiką, apibendrinti mokymų kokybės ir efektyvumo
įvertinimo duomenys.

Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo
renginių bibliotekų darbuotojams skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo
renginių pasiūlą ir intensyvumą.
Skaičiuojamas bendras bibliotekos organizuotų renginių bibliotekų specialistams (seminarų,
konferencijų, mokymų, kūrybinių dirbtuvių, vasaros mokyklų, meistriškumo pamokų ir pan.)
skaičius.

Bibliotekų darbuotojų, dalyvavusių
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti siūlomų mokymų atitiktį bibliotekų darbuotojų poreikius
ir parodo, kiek sėkmingai biblioteka teikia specialistų mokymo paslaugas.
Nurodomas bibliotekos organizuotuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavusių
bibliotekininkų skaičius ataskaitiniais metais. Į bendrą skaičių įtraukiami ir bibliotekininkai,
kurie ataskaitiniais metais kvalifikaciją tobulino pagal bibliotekos parengtas nuotolinio
mokymo(si) programas, dalyvavo stažuotėse.

Vertinimo rodiklis skirtas įvertinti bibliotekos indėlį į šalies
bibliotekų tinklo veiklos kokybės didinimą ir parodo
pateiktų siūlymų, kurie suformuluojami stebint ir
vertinant, kaip veikia šalies bibliotekų tinklas, skaičius.
Nurodomas bendras oficialiai pateiktų siūlymų dėl
bibliotekų tinklo veiklos tobulinimo skaičius ataskaitinių
metų pabaigoje.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos siūlomų
edukacinių užsiėmimų aktualumą ir kiek sėkmingai
biblioteka teikia šias paslaugas.
Apskaičiuojant vertinimo kriterijų, įtraukiami ne tik
bibliotekos patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir
išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų dalyviai
ataskaitiniais metais.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs
dalyviai.

Atliktų ir viešai paskelbtų bibliotekų veiklos Vertinimo rodiklis skirtas įvertinti bibliotekos indėlį į šalies bibliotekų tinklo veiklos rezultatų
statistinių duomenų analizių skaičius (vnt.) stebėseną ir parodo optimalaus bibliotekų tinklo veikimo vertinimo analizės efektyvumą.
Nurodomas bendras atliktų ir viešai paskelbtų, pristatytų bibliotekų veiklos statistinių
duomenų analizių skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

Virtualiuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių žmonių
skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos siekiamybę
ugdyti kultūrines kompetencijas bei gebėjimus nuotoliniu
būdu.
Virtualus dalyvavimas edukaciniame užsiėmime –
nepertraukiamas vartotojo veiksmų ciklas bibliotekos
virtualiame edukaciniame užsiėmime, kurio metu vyksta
aktyvi interakcija tarp edukatoriaus bei auditorijos.
Apskaičiuojant vertinimo kriterijų nurodomas suminis
virtualių edukacinių užsiėmimų registruotų dalyvių ir
virtualių edukacinių užsiėmimų, nepriklausomai nuo
platformų, peržiūrų skaičius. Nurodomi bendri virtualūs
apsilankymai (ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo
analizės įrankio Google Analytics, socialinių tinklų peržiūrų
standartinėmis ataskaitomis arba kita lankytojų apskaitos
programa ar techniniu sprendimu virtualių edukacinių
užsiėmimų dalyvių ir užsiėmimų peržiūrų skaičiui fiksuoti.

Bendras lankytojų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos teikiamų
paslaugų prieinamumą ir orientaciją į jų vartotoją.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Lankytojų skaičius +
Virtualių apsilankymų skaičius.

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti, kiek biblioteka dalyvauja didinant neformaliojo ugdymo
paslaugų įvairovę ir prieinamumą.
Nurodomas bendras bibliotekos parengtų ir siūlomų edukacinių užsiėmimų skirtingų temų
skaičius, įskaitant siūlomas virtualių edukacinių užsiėmimų temas.

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos indėlį kuriant viso gyvenimo mokymosi
(vnt.)
pridėtinę vertę ir parodo naujų edukacinių užsiėmimų pasiūlą.
Nurodomas per ataskaitinius metus parengtų naujų ir (ar) iš esmės atnaujintų edukacinių
užsiėmimų temų skaičius, įskaitant naujas virtualių edukacinių užsiėmimų temas.
Iš esmės atnaujintu edukaciniu užsiėmimu laikomas toks edukacinis užsiėmimas, kuomet
keičiasi edukacinio užsiėmimo tikslinė auditorija, informacijos pateikimo formos ir/arba
būdai, edukacinis užsiėmimas papildomas nauja vaizdinė ar informacine medžiaga, naujomis,
iki šiol nenaudotomis, interaktyviomis priemonėmis ir pan.
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Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus parodo, kiek biblioteka dalyvauja mokymosi visą gyvenimą procese.
Nurodomas edukacinių užsiėmimų (ne jų temų), kuriuos surengė biblioteka fiziškai savo ar
kitose patalpose per ataskaitinius metus, skaičius. Neįtraukiami virtualūs edukaciniai
užsiėmimai.

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos kultūrinės edukacinės veiklos nuotoliniu būdu
organizavimo intensyvumą, siekiant ugdyti visuomenės kultūrines kompetencijas ir
gebėjimus.
Nurodomas bibliotekos surengtų per ataskaitinius metus virtualių edukacinių užsiėmimų (ne
jų temų) skaičius, nepriklausomai nuo naudotos platformos, kurių metu vyko aktyvi
interakcija tarp edukatoriaus ir auditorijos.

Lankytojų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos erdvėse teikiamų paslaugų aktualumą
vartotojams ir parodo naudojimosi materialia biblioteka aktyvumą.
Nurodomas bendras asmenų, kurie ataskaitiniais metais apsilankė bibliotekos patalpose
skaičius.

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti vartotojų naudojimosi virtualiomis bibliotekos
pagrindinėmis paslaugomis aktualumą ir parodo naudojimosi jomis aktyvumą.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
žmonių skaičius + Apsilankymų bibliotekos virtualiuose renginiuose skaičius + Virtualių
apsilankymų portale ibiblioteka.lt skaičius + Virtualiųjų apsilankymų administruojamose
interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius.

Nacionalinė bibliotekų veiklos
statistika.

0

Nacionalinė bibliotekų veiklos
statistika.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos paslaugų
plėtrą ir naujų idėjų atitiktį lankytojų poreikiams.
Nauja paslauga laikoma paslauga, kuri pradedama teikti
(įdiegiama) kaip visiškai nauja, kai pritraukiama nauja
tikslinė grupė, kai įrengiama (sukuriama) nauja tikslinė
erdvė.
Įprastos kūrybinės veiklos paslaugos į šį vertinimo kriterijų
neįtraukiami.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Sukurtų naujų epaslaugų skaičius + Sukurtų naujų fizinių paslaugų
skaičius.
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Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos veiklos, nukreiptos į teikiamų paslaugų
kokybės didinimą, inovatyvumą ir parodo sukurtų naujų paslaugų rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais bibliotekos sukurtų fizinių paslaugų vartotojams skaičius.
Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų
prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos prisitaikymą teikti kultūros paslaugas
nuotoliniu būdu (suskaičiuojami atskiri naudojami paslaugų teikimo kanalai, specialios
platformos, kuriomis naudojamasi teikiant paslaugas, pvz. youtube, facebook, el. svetainės ir
pan.). To pačio socialinio tinklo skirtingos paskyros skaičiuojamos kaip atskiros platformos.

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti kitas kūrybines bibliotekos veiklas.
Nurodomas renginių, kuriuos biblioteka suorganizavo bibliotekos ar kitose patalpose,
skaičius, t.y. įvairūs knygų pristatymai, parodų atidarymai, koncertai, konkursai, seminarai,
konferencijos, pristatymai ir kt., išskyrus mokymus, edukacinius užsiėmimus. Neįtraukiami
virtualiu (nuotoliniu) būdu organizuoti renginiai.

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti kitas kūrybines bibliotekos veiklas, vykdomas virtualiu
(nuotoliniu) būdu.
Nurodomas renginių, kuriuos biblioteka organziavo tik virtualiu (nuotoliniu) būdu, išskyrus
mokymus, edukacinius užsiėmimus virtualiu (nuotoliniu) būdu.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos organizuotų virtualių renginių aktualumą,
populiarumą ir poreikį.
Virtualus apsilankymas bibliotekos renginyje – bibliotekos virtualaus renginio tiesioginių
transliacijų ir vaizdo įrašų peržiūrų skaičius.
Vertinimo kriterijus skaičiuojamas teikiant suminį prisijungimų prie bibliotekos organizuotų
tiesiogiai transliuojamų informacijos ir kultūros renginių (knygų pristatymų, garsinių
skaitymų, diskusijų, virtualių parodų ir kitų viešų renginių), jų vaizdo įrašų peržiūrų, skaičių.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės įrankio Google Analytics,
socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis ataskaitomis arba kita lankytojų apskaitos
programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų apsilankymų ir peržiūrų skaičiui fiksuoti.

Apsilankymų bibliotekos virtualiuose
renginiuose skaičius (vnt.)

II. Tarptautiškumas

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos veiklos, nukreiptos į teikiamų paslaugų
kokybės didinimą, inovatyvumą ir parodo sukurtų naujų virtualių (nuotolinių) paslaugų
rezultatyvumą.
E-paslauga (produktas) suprantama kaip naudojant įvairias informacines ir ryšių technologijų
priemones (pavyzdžiui, kompiuterius, mobiliojo ryšio telefonus, interaktyvią skaitmeninę
televiziją ar kt.) nuotoliniu būdu teikiama paslauga, kuri apima visus veiksmus nuo paslaugos
inicijavimo iki ja besinaudojančios auditorijos pasiekiamumo ir jos pamatavimo.
Nurodomas suminis ataskaitiniais metais bibliotekos sukurtų unikalių virtualių (nuotolinių)
paslaugų skaičius. Įtraukiamas ir ataskaitiniais metais iš esmės atnaujintų (modernizuotų)
virtualių paslaugų vartotojams skaičius.

Valstybės institucijų aprūpinimo
specializuota ir analitine
informacija paslaugų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Nacionalinės bibliotekos pastangas telkiant informacijos analitikos kompetencijas ir parodo informacijos, kaip strateginio visų visuomenės veiklos sričių plėtros ištekliaus,
naudojimą .
Nurodomas bendras valstybės institucijų aprūpinimo specializuota ir analitine informacija paslaugų skaičius ataskaitiniais metais.

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos parengtų ir
į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktų paslaugų
mokiniams pasiūlą, turinio kokybę bei atitiktį vaikų
socialiniams, kultūriniams poreikiams, bendrojo ugdymo
programoms.
Nurodomas bendras bibliotekos parengtų ir į Kultūros paso
paslaugų rinkinį įtrauktų paslaugų skaičius, į šį skaičių
įtraukiant ir edukacinių užsiėmimų temų, kurios yra
įtrauktos į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičių.
Kultūros paso paslaugų rinkinys papildomas naujomis
paslaugomis bent du kartus per metus atlikus siūlomų
Kultūros paso paslaugų paraiškų vertinimus.

Asmenims, turintiems negalią,
pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos teikiamų paslaugų prieinamumą asmenims, turintiems negalią.
Nurodomas bendras bibliotekos teikiamų paslaugų, pritaikytų asmenims, turintiems negalią, skaičius, į šį skaičių įtraukiant ir asmenims, turintiems negalią, skirtų/pritaikytų edukacinių užsiėmimų temų skaičių.

Tarptautinių projektų, kuriuos
įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o)
įgyvendinant biblioteka, skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos
įgyvendinamos kultūros tarptautiškumo politikos
koncepcijos rezultatus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Tarptautinių
projektų, kuriuos įgyvendina(-o) biblioteka, skaičius +
Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose
dalyvauja(-o) biblioteka, skaičius.

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)
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Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(o) biblioteka, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos mokinių dalyvavimo bibliotekos parengtose
Kultūros paso paslaugose aktyvumą ir parodo bibliotekos, kaip Kultūros paso paslaugų
teikėjo, rezultatyvumą, atspindi parengtų paslaugų aktualumą bei populiarumą.
Suteiktų/įvykusių bibliotekos parengtų ir į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktų paslaugų
skaičius fiksuojamas Kultūros paso paslaugų rezervavimo sistemoje.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos dalyvavimo tarptautinio kultūrinio
bendradarbiavimo veiklose, kuriant įvairesnes ir kokybiškesnes paslaugas ir produktus,
aktyvumą ir parodo tarptautinės projektinės veiklos rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais bibliotekos, kaip projekto vadovės ar pagrindinės projekto
vykdytojos, vykdomų ir tęsiamų tarptautinių projektų skaičius. Skaičiuojami ataskaitiniais
metais vykdomi, tęsiami ir baigti tarptautiniai projektai.

Kultūros paso paslaugų
rezervavimo sistema.

dalyvauja(-o) biblioteka, skaičius.

Tarptautinių organizacijų, kurių narė
įvairiomis formomis yra biblioteka,
skaičius (vnt.)

III. Tarpsektorinis
bendradarbiavimas

IV. Rinkodara

V. Savanoriavimas,
socialinis dalyvavimas

Bendradarbiaujant su kitomis
įstaigomis ar organizacijomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos
integravimosi į tarptautinį bibliotekų ir informacijos
įstaigų tinklą rezultatyvumą.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Bibliotekos narystės
tarptautinėse organizacijose skaičius + Tarptautinių darbo
grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo bibliotekos
darbuotojai, skaičius.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos ir kitų
sektorių susitelkimo bendrai veiklai siekiant to paties
tikslo rezultatus.
Nurodomas bendras su įvairiomis įstigomis ir
organizacijomis (įskaitant bibliotekas) įgyvendintų
iniciatyvų skaičius. Jei iniciatyva įgyvendinama su kelių
skirtingų sričių įstaigomis, šioje grafoje skaičiuojama kaip 1
iniciatyva.
Iniciatyva suprantama kaip tiesioginė bendradarbiavimo
veikla, kurios galutinis rezultatas - naujas kultūros
produktas (leidinys, konferencija, projektas, renginys,
pristatymas ir kt.).

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti, kokį dėmesį biblioteka
teikia visuomenės poreikių tenkinimui, jų aktualizavimui,
kaip dažnai atliekami lankytojų tyrimai, siekiant pažinti
savo lankytojo "portretą", pritraukti daugiau lankytojų,
plėsti auditorijas, tobulinti teikiamas bei kurti naujas,
visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas.
Nurodomas per ataskaitinius metus atliktų lankytojų
tyrimų skaičius.

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos įsitraukimo į tarptautinius integravimosi
kuriuose dalyvauja(-o) biblioteka, skaičius
procesus tendencijas ir parodo tarptautinės projektinės veiklos rezultatyvumą.
(vnt.)
Nurodomas tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose partnerio teisėmis
dalyvauja(-o) biblioteka, skaičius.
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Bibliotekos narystės tarptautinėse
organizacijose skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos potencialą dalyvauti tarptautinio kultūrinio
bendradarbiavimo veiklose.
Nurodomas tarptautinių organizacijų, kurių nare įvairiomis formomis ataskaitiniais metais
yra biblioteka, skaičius.

Tarptautinių darbo grupių, kurių
ekspertinėse veiklose dalyvavo bibliotekos
darbuotojai, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos specialistų profesionalumą, žinomumą ir
autoritetą tarptautiniu mastu.
Nurodomas tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose ataskaitiniais metais
dalyvavo bibliotekos darbuotojai, skaičius. Į šį skaičių neįskaičiuojamas dalyvavimas
tarptautinių organizacijų suvažiavimuose.

Bendradarbiaujant su valstybės
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos aktyvumą vartotojams teikiamų paslaugų
institucijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius infrastruktūrai plėtoti ir parodo partnerystės tinklų kūrimo su valstybės institucijomis
(vnt.)
rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įgyvendintų iniciatyvų su valstybės institucijomis skaičius.
Bendradarbiaujant su mokslo ir švietimo
įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos aktyvumą vartotojams teikiamų paslaugų
infrastruktūrai plėtoti ir parodo partnerystės tinklų kūrimo su mokslo ir švietimo sektoriais
rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įgyvendintų iniciatyvų su mokslo ir švietimo institucijomis
skaičius.

Bendradarbiaujant su kitomis kultūros
įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos aktyvumą vartotojams teikiamų paslaugų
infrastruktūrai plėtoti ir parodo partnerystės tinklų kūrimo su kitomis kultūros įstaigomis
rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įgyvendintų iniciatyvų su kitomis kultūros įstaigomis
(muziejais, kultūros centrais, profesionaliojo scenos meno įstaigomis ir kt.) skaičius.

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti bibliotekos pastangas sujungiant viešojo ir
nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvas ir veiksmus plečiant bei tobulinant bibliotekos veiklą.
Nurodomas bibliotekos įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su NVO
sektoriumi.

Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir
organizacijomis bei valstybės įmonėmis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos aktyvumą vartotojams teikiamų paslaugų
infrastruktūrai plėtoti ir parodo partnerystės tinklų kūrimo su verslo sektoriumi ir valstybės
įmonėmis rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais įgyvendintų iniciatyvų su verslo įmonėmis ir
organizacijomis bei valstybės įmonėmis skaičius.

Bibliotekos administruojamų paskyrų
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti bibliotekos pastangas sukurti efektingą bibliotekos ir jos
socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.) vartotojų komunikacijos valdymo tinklą ir parodo pritrauktų vartotojų skaičių.
Nurodomas socialinio (-ių) tinklo (-ų), kuriame (-iuose) dalyvauja biblioteka, jos struktūriniai
ir (ar) teritoriniai padaliniai (filialai), sekėjų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

Virtualiųjų apsilankymų administruojamose Vertinimo kriterijus parodo administruojamų interneto svetainių patrauklumą ir aktualumą
interneto svetainėse ataskaitiniais metais
vartotojams. Vertinimo kriterijus skaičiuojami naudojantis interneto svetainės lankomumo
skaičius (vnt.)
analizės įrankio Google Analytics standartinėmis ataskaitomis arba interneto svetainėje
įdiegta kita lankytojų apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų apsilankymų
skaičiui fiksuoti (pvz., svetainės lankomumo skaitikliu). Jei administruojamos kelias interneto
svetaines, teikiamas suminis apsilankymų jose rodiklis.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).

Bibliotekoje ir/ar jos renginiuose bent Vertinimo kritejus skirtas apskaičiuoti bibliotekos ar jos renginiuose dirbusių savanorių skaičių, taip pat tai parodo bibliotekos pastangas ir gebėjimą pritraukti savanorius.
kartą dirbusių savanorių skaičius (žm.) Nurodomas bendras Lietuvos ir užsienio šalių asmenų, kurie ataskaitiniais metais pagal savanoriškos veiklos sutartis arba pagal sutartis su įstaigomis neatlygintinai dalyvavo bibliotekos veiklose, skaičius.
Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

Veiklos vertinimo
sritys ir jų temos

Pagrindiniai veiklos vertinimo kriterijai

Pagrindinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

Reikšmė

Sudėtiniai veiklos vertinimo kriterijai

Sudėtinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Apsilankymai

Lankytojų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti teikiamų paslaugų aktualumą ir
patrauklumą.
Nurodomas bendras fizinių apsilankymų ŠMC skaičius per
ataskaitinius metus, įtraukiant pavienius ir organizuotus parodų
lankytojus, kitų pagrindinės ŠMC veiklos programos renginių,
edukacinių užsiėmimų dalyvius, skaityklos, kino salės, bet
neįtraukiant virtualių lankytojų.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: ŠMC patalpose surengtų
šiuolaikinio meno sklaidos projektų lankytojų skaičius + Kitose
erdvėse Lietuvoje surengtų šiuolaikinio meno sklaidos projektų
lankytojų skaičius + Užsienyje surengtų Lietuvos šiuolaikinio meno
sklaidos projektų lankytojų skaičius + Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių žmonių skaičius.
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Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti naudojimosi virtualiomis ŠMC
paslaugomis aktyvymą ir nustatyti, kiek jos aktualios vartotojams.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Apsilankymų ŠMC
virtualiuose šiuolaikinio meno sklaidos projektuose skaičius +
Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių
skaičius.

0

Nemokamai apsilankiusių lankytojų
dalis (proc.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti ŠMC nemokamai
apsilankiusių lankytojų dalį.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Nemokamai apsilankiusių
lankytojų skaičius / iš Lankytojų skaičius * 100.

#DIV/0!

ŠMC patalpose surengtų šiuolaikinio meno Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti visuomenės paklausą ŠMC vykdomai
sklaidos projektų lankytojų skaičius (žm.)
šiuolaikinio meno sklaidos veiklai. Įtraukiami parodų, performanso meno
renginių ir kitų šiuolaikinio meno projektų, organizuotų ŠMC patalpose,
lankytojai, įskaitant skaityklos lankytojus.
Kitose erdvėse Lietuvoje surengtų
šiuolaikinio meno sklaidos projektų
lankytojų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti visuomenės paklausos ŠMC veiklai už ŠMC
pastato ribų apimtį.

Užsienyje surengtų Lietuvos šiuolaikinio
meno sklaidos projektų lankytojų skaičius
(žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos šiuolaikinio meno sklaidos
projektų paklausą, populiarumą užsienyje.

Apsilankymų ŠMC virtualiuose šiuolaikinio
meno sklaidos projektuose skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC organizuojamų virtualių parodų ir
kitokių šiuolaikinio meno sklaidos virtualių projektų aktualumą, populiarumą
ir poreikį.
Virtualus apsilankymas šiuolaikinio meno sklaidos projekte – suminis ŠMC
virtualaus šiuolaikinio meno sklaidos projekto tiesioginių transliacijų ir vaizdo
įrašų peržiūrų skaičius.
Vertinimo kriterijus skaičiuojamas teikiant suminį prisijungimų prie ŠMC
organizuotų tiesiogiai transliuojamų šiuolaikinio meno sklaidos projektų
pristatymų, jų vaizdo įrašų peržiūrų, skaičių. Nurodomi bendri virtualūs
apsilankymai (ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės įrankio
Google Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis ataskaitomis arba
kita lankytojų apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų
apsilankymų ir peržiūrų skaičiui fiksuoti.
Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti įstaigoje taikomų rinkodaros akcijų
patrauklumą ir galimybes, taip pat kultūros paslaugų prieinamumą
jautresnėms socialinėms grupėms.
Nurodomas bendras parduotų bilietų su nuolaida skaičius. Į šį skaičių
neįtraukiami bilietai su 100 % nuolaida.
Nemokamai apsilankiusių lankytojų
skaičius (žm.)

II. Šiuolaikinio meno
sklaida

Šiuolaikinio meno sklaidos projektų
skaičius (vnt.)

Pristatytų šiuolaikinio meno atstovų
(menininkų) skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti ŠMC per ataskaitinius
metus surengtų parodų ir kitų pagrindinės programos projektų
bendrą skaičių.
Pagrindinės veiklos projektais laikomi parodos, performanso meno
renginiai, viešose miesto erdvėse įgyvendinami kūriniai,
diskursyvūs projektai (renginių ciklai) ir kiti projektai, įtraukti į
pagrindinės ŠMC veiklos programą.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: ŠMC patalpose surengtų
ilgalaikių šiuolaikinio meno sklaidos projektų skaičius + ŠMC
patalpose surengtų trumpalaikių šiuolaikinio meno sklaidos
projektų skaičius + Kitose erdvėse Lietuvoje surengtų šiuolaikinio
meno sklaidos projektų skaičius + Užsienyje surengtų Lietuvos
šiuolaikinio meno sklaidos projektų skaičius + Surengtų virtualių
(nuotolinių) šiuolaikinio meno sklaidos projektų skaičius.

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti ŠMC per ataskaitinius
metus surengtų šiuolaikinio meno projektų unikalių dalyvių
(menininkų, kurių kūriniai pristatyti) skaičių.
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Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą
socialiai pažeidžiamoms grupėms, žiniasklaidos atstovams, rengiantiems
medžiagą apie įstaigos kūrybinę veiklą ir kitoms grupėms, kurioms pagal
galiojančias vadovo patvirtintas bilietų kainas suteikiama galimybė ŠMC
parodas ir renginius lankyti nemokamai; taip pat įstaigos nemokamai
rengiamuose koncertuose, spektakliuose ir kituose renginiuose nemokamai
apsilankiusių lankytojų skaičių.

ŠMC patalpose surengtų ilgalaikių
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti ilgalaikių pagrindinės ŠMC veiklos projektų
šiuolaikinio meno sklaidos projektų skaičius pristatymo visuomenei ŠMC patalpose apimtis.
(vnt.)
Ilgalaikiais pagrindinės veiklos projektais laikomos parodos, ilgalaikės
ekspozicijos viešose miesto erdvėse, renginių ciklai ir pan.
ŠMC patalpose surengtų trumpalaikių
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti trumpalaikių pagrindinės ŠMC veiklos
šiuolaikinio meno sklaidos projektų skaičius projektų pristatymo visuomenei ŠMC patalpose apimtis. Trumpalaikiais
(vnt.)
pagrindinės veiklos projektais laikomi vienkartiniai susitikimai su autoriais,
vienkartinės filmo peržiūros, knygų pristatymai, parodų kontekste surengti
atskiri performansai ir pan.
Kitose erdvėse Lietuvoje surengtų
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti pagrindinės ŠMC veiklos projektų
šiuolaikinio meno sklaidos projektų skaičius pristatymo Lietuvos regionuose ir kitose nei ŠMC patalpose Lietuvoje apimtis.
(vnt.)
Užsienyje surengtų Lietuvos šiuolaikinio
meno sklaidos projektų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti Lietuvos šiuolaikinio meno reprezentavimo
ir sklaidos užsienyje apimtis.

Surengtų virtualių šiuolaikinio meno
sklaidos projektų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC aktyvumą, iniciatyvas rengiant
virtualius (nuotolinius) šiuolaikinio meno sklaidos projektus, taip skatinant
šiuolaikinio meno prieinamumą.
Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti šiuolaikinio meno profesionalų,
kuriems per ataskaitinius metus ŠMC sudarė sąlygas vystyti savo kūrybinę
veiklą Lietuvoje, skaičių.

ŠMC rezidavusių šiuolaikinio meno
profesionalų skaičius (vnt.)
ŠMC renginiuose dalyvavusių menininkų ir
kitų autorių bei šiuolaikinio meno
profesionalų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, su kiek Lietuvos ir užsienio autorių ir kitų
šiuolaikinio meno profesionalų ŠMC lankytojai galėjo tiesiogiai susipažinti
lankydamiesi ŠMC parodų atidarymuose, ekskursijose su kuratoriais ir
meninininkais, diskusijose, autoriniuose kūrybos pristatymuose ir kituose
renginiuose.

Reikšmė

Duomenų šaltinis/sąsaja

Menininkų bei kuratorių, kurių naujus Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kiek menininkų bei kuratorių
kūrinius suprodiusavo ir/arba
per ataskaitinius metus buvo suteikta galimybė įgyvendinti naujus
pirmakart viešai pristatė ŠMC,
kūrinius.
skaičius (žm.)
III. Kultūrinės
edukacijos veikla

Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC siūlomų edukacinių
užsiėmimų aktualumą ir kiek sėkmingai įstaiga teikia šias
paslaugas.
Nurodomas per ataskaitinius metus edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių asmenų skaičius pagal tikslines grupes. Įskaičiuojami
ne tik ŠMC patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir
išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų dalyviai. Nurodomi tik
registruoti dalyviai.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius + Edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių senjorų skaičius + Edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius +
Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai, dalyvavusių
asmenų skaičius + Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų
asmenų skaičius.
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Pirmą kartą ŠMC projektuose pristatomų
menininkų (debiutų) skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti per ataskaitinius metus pirmą kartą
ŠMC pristatytų menininkų ir kitų autorių skaičių.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
vaikų ir mokinių skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC indėlį tenkinant vaikų kultūrinės
edukacijos poreikius ir parodo šios veiklos rezultatyvumą. Nurodomas per
ataskaitinius metus vaikams ir mokiniams skirtuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius. Įskaičiuojami ne tik ŠMC
patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių
užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.
Vaikai ir mokiniai – ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenys.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
senjorų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC indėlį plėtojant pensinio amžiaus
asmenų socialines edukacines paslaugas ir parodo šių paslaugų atitiktį
senjorų poreikiams.
Nurodomas per ataskaitinius metus senjorams skirtuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių senjorų (pensijos amžiaus asmenų) skaičius.
Įskaičiuojami ne tik ŠMC patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir
išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC indėlį didinant edukacinių paslaugų
prieinamumą negalią turintiems asmenims ir parodo šios paslaugos
rezultatyvumą.
Nurodomas per ataskaitinius metus negalią turintiems asmenims skirtuose
edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių negalią turinčių asmenų skaičius.
Įskaičiuojami ne tik ŠMC patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir
išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose
visai šeimai, dalyvavusių asmenų skaičius
(žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC indėlį didinant edukacinių paslaugų
prieinamumą visai šeimai ir parodo šios paslaugos rezultatyvumą.
Nurodomas per ataskaitinius metus visai šeimai skirtuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių asmenų skaičius. Įskaičiuojami ne tik ŠMC
patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių
užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
kitų asmenų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti ŠMC skiriamą dėmesį kitų asmenų nei
vaikai ir moksleiviai, senjorai, negalią turintys asmenys ar šeimos, siūlomų
edukacinių užsiėmimų aktualumą ir kiek sėkmingai įstaiga teikia šias
paslaugas.
Nurodomas ataskaitiniais metais edukaciniuose užsiėmimuose, kurie skirti
plačiajai visuomenei, neišskiriant konkrečios jos dalies, fiziškai dalyvavusių
asmenų skaičius. Įskaičiuojami ne tik ŠMC patalpose vykusių edukacinių
užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus parodo, kiek ŠMC dalyvauja mokymosi visą gyvenimą
procese.
Nurodomas edukacinių užsiėmimų (ne jų temų), kuriuos surengė ŠMC savo ar
kitose patalpose per ataskaitinius metus, skaičius.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
vaikams ir mokiniams, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
senjorams, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims,
turintiems negalią, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai
šeimai, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims,
skaičius.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
vaikams ir mokiniams, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų vaikams ir
mokiniams pasiūlą ir parodo edukacinės veiklos organizavimo intensyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais ŠMC savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų vaikams ir moksleiviams skaičius. Neįtraukiami
virtualūs edukaciniai užsiėmimai.
Vaikai ir mokiniai – ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenys.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
senjorams, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų senjorams pasiūlą,
parodo įstaigos pastangas prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo ir
socialiai pažeidžiamų vartotojų grupių įtraukimo į viso gyvenimo mokymąsi.
Nurodomas ataskaitiniais metais ŠMC savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų senjorams skaičius. Neįtraukiami virtualūs
edukaciniai užsiėmimai.
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Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
asmenims, turintiems negalią, skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų negalią turintiems
asmenims pasiūlą, parodo įstaigos pastangas prisidėti prie socialinės
atskirties mažinimo ir socialiai pažeidžiamų vartotojų grupių įtraukimo į viso
gyvenimo mokymąsi.
Nurodomas ataskaitiniais metais ŠMC savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų negalią turintiems asmenims skaičius.
Neįtraukiami virtualūs edukaciniai užsiėmimai.
Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC indėlį didinant edukacinių paslaugų
šeimai, skaičius (žm.)
prieinamumą visai šeimai ir parodo šios paslaugos rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais ŠMC savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, skaičius. Neįtraukiami
virtualūs edukaciniai užsiėmimai.

Virtualiuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių žmonių
skaičius (žm.)

ŠMC išleistų leidinių skaičius (vnt.)

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti ŠMC siekiamybę ugdyti
kultūrines kompetencijas bei gebėjimus nuotoliniu būdu.
Virtualus dalyvavimas edukaciniame užsiėmime – nepertraukiamas
vartotojo veiksmų ciklas ŠMC virtualiame edukaciniame užsiėmime,
kurio metu vyksta aktyvi interakcija tarp edukatoriaus bei
auditorijos.
Apskaičiuojant vertinimo kriterijų nurodomas suminis virtualių
edukacinių užsiėmimų registruotų dalyvių ir virtualių edukacinių
užsiėmimų, nepriklausomai nuo platformų, peržiūrų skaičius.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės
įrankio Google Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis
ataskaitomis arba kita lankytojų apskaitos programa ar techniniu
sprendimu virtualių edukacinių užsiėmimų dalyvių ir užsiėmimų
peržiūrų skaičiui fiksuoti.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC leidybinę veiklą siekiant
įvertinti šiuolaikinio meno sklaidos visuomenėje apimtį.
Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti per ataskaitinius metus
ŠMC išleistų įvairių šiuolaikinį meną populiarinančių leidinių
pavadinimų skaičių (ne tiražas).
Šiuolaikinį meną populiarinančiais leidiniais laikomi parodų
katalogai bei kiti ŠMC išleisti ir šiuolaikinio meno sklaidos projektus
pristatantys leidiniai, turintys tarptautinį standartinį numerį (ISBN,
ISSN). Čia neskaičiuojami parodų lankstinukai, bukletai bei kiti
smulkieji leidiniai ar reklaminė medžiaga, neturintys tarptautinio
standartinio ISBN ar ISSN numerio.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
kitiems asmenims, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti ŠMC kultūrinės edukacijos užsiėmimų,
skirtų plačiajai visuomenei, neišskiriant konkrečios jos dalies, organizavimo ir
vykdymo intensyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais ŠMC savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų skaičius, neįskaičiuojant edukacinių užsiėmimų
skirtų vaikams ir mokiniams, senjorams, negalią turintiems asmenims ir visai
šeimai. Neįtraukiami ir virtualūs edukaciniai užsiėmimai.

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti ŠMC kultūrinės edukacinės veiklos
nuotoliniu būdu organizavimo intensyvumą, siekiant ugdyti visuomenės
kultūrines kompetencijas ir gebėjimus.
Nurodomas ŠMC surengtų per ataskaitinius metus virtualių edukacinių
užsiėmimų (ne jų temų) skaičius, nepriklausomai nuo naudotos platformos,
kurių metu vyko aktyvi interakcija tarp edukatoriaus ir auditorijos.

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti, kiek ŠMC dalyvauja didinant neformaliojo
ugdymo paslaugų įvairovę ir prieinamumą.
Nurodomas bendras ŠMC parengtų ir siūlomų edukacinių užsiėmimų skirtingų
temų skaičius, įskaitant siūlomas virtualių edukacinių užsiėmimų temas.

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti ŠMC indėlį kuriant viso gyvenimo
(vnt.)
mokymosi pridėtinę vertę ir parodo naujų edukacinių užsiėmimų pasiūlą.
Nurodomas per ataskaitinius metus parengtų naujų ir (ar) iš esmės atnaujintų
edukacinių užsiėmimų temų skaičius, įskaitant naujas virtualių edukacinių
užsiėmimų temas.
Iš esmės atnaujintu edukaciniu užsiėmimu laikomas toks edukacinis
užsiėmimas, kuomet keičiasi edukacinio užsiėmimo tikslinė auditorija,
informacijos pateikimo formos ir/arba būdai, edukacinis užsiėmimas
papildomas nauja vaizdinė ar informacine medžiaga, naujomis, iki šiol
nenaudotomis, interaktyviomis priemonėmis ir pan.
Leidinių ŠMC skaityklos fonde skaičius
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC skaityklos fondo apimtis.
(vnt.)
Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti ŠMC skaitykloje esančių leidinių
bendrą kiekį.

Naujų leidinių ŠMC skaityklos fonde
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC skaityklos fondo didėjimo apimtį.
Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti per ataskaitinius metus ŠMC
skaityklos fondų papildymą naujais leidiniais, įskaitant papildymą ŠMC
išleistais leidiniais.

I. Paslaugos

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įvairių paslaugų plėtrą ŠMC ir
naujų idėjų atitiktį lankytojų poreikiams.
Nauja paslauga laikoma paslauga, kuri pradedama teikti
(įdiegiama) kaip visiškai nauja, kai pritraukiama nauja tikslinė
grupė, kai įrengiama (sukuriama) nauja tikslinė erdvė.
Įprastos kūrybinės veiklos paslaugos (parodos, edukaciniai
užsiėmimai ir pan.) į šį vertinimo kriterijų neįtraukiami.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Sukurtų naujų e-paslaugų
skaičius + Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius.

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

Asmenims, turintiems negalią,
pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)
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Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti inovacijų plėtrą ŠMC ir naujų idėjų atitiktį
lankytojų poreikiams.
E-paslauga (produktas) suprantama kaip naudojant įvairias informacines ir
ryšių technologijų priemones (pavyzdžiui, kompiuterius, mobiliojo ryšio
telefonus, interaktyvią skaitmeninę televiziją ar kt.) nuotoliniu būdu teikiama
paslauga, kuri apima visus veiksmus nuo paslaugos inicijavimo iki ja
besinaudojančios auditorijos pasiekiamumo ir jos pamatavimo.
Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti per ataskaitinius metus ŠMC sukurtų
naujų inovatyvių, virtualių (nuotolinių) paslaugų skaičių.

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti inovacijų plėtrą ŠMC ir naujų idėjų atitiktį
lankytojų poreikiams.
Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti per ataskaitinius metus ŠMC sukurtų
naujų fizinių lankytojų aptarnavimo paslaugų skaičių.

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų
prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti ŠMC prisitaikymą teikti kultūros paslaugas
nuotoliniu būdu (suskaičiuojami atskiri naudojami paslaugų teikimo kanalai,
specialios platformos, kuriomis naudojamasi teikiant paslaugas, pvz. youtube,
facebook, el. svetainės ir pan.). To pačio socialinio tinklo skirtingos paskyros
skaičiuojamos kaip atskiros platformos.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC parengtų ir į Kultūros paso
Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos mokinių dalyvavimo ŠMC
paslaugų rinkinį įtrauktų paslaugų mokiniams pasiūlą, turinio
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)
parengtose Kultūros paso paslaugose aktyvumą ir parodo ŠMC, kaip Kultūros
kokybę bei atitiktį vaikų socialiniams, kultūriniams poreikiams,
paso paslaugų teikėjo, rezultatyvumą, atspindi parengtų paslaugų aktualumą
bendrojo ugdymo programoms.
bei populiarumą.
Nurodomas bendras ŠMC parengtų ir į Kultūros paso paslaugų
Suteiktų/įvykusių įstaigos parengtų ir į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktų
rinkinį įtrauktų paslaugų skaičius, į šį skaičių įtraukiant ir
paslaugų skaičius fiksuojamas Kultūros paso paslaugų rezervavimo sistemoje.
edukacinių užsiėmimų temų, kurios yra įtrauktos į Kultūros paso
paslaugų rinkinį, skaičių.
Kultūros paso paslaugų rinkinys papildomas naujomis paslaugomis
bent du kartus per metus atlikus siūlomų Kultūros paso paslaugų
paraiškų vertinimus.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti ŠMC teikiamų paslaugų prieinamumą asmenims, turintiems negalią.
Nurodomas bendras ŠMC teikiamų paslaugų, pritaikytų asmenims, turintiems negalią, skaičius, į šį skaičių įtraukiant ir asmenims, turintiems negalią, skirtų/pritaikytų edukacinių užsiėmimų temų skaičių.

Atnaujintų/naujai įrengtų ŠMC erdvių Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC iniciatyvas ir aktyvumą atnaujinant ir naujai įrengiant / pritaikant ŠMC erdves.
skaičius (vnt.)
Nurodomas per ataskaitinius metus atnaujintų ir naujai įrengtų valdomų erdvių skaičius, išskyrus trumpalaikį erdvių parengimą parodoms ir kt. projektams.
II. Tarptautiškumas

Tarptautinių šiuolaikinio meno
sklaidos projektų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC tarptautinio bendradarbiavimo rezultatus surengtais šiuolaikinio meno sklaidos projektais (įskaitant virtualiais) bei dalyvaujant kitų įstaigų ir organizacijų rengiamuose
taptautiniuose šiuolaikinio meno pristatymo projektuose.

Tarptautinių projektų, kuriuos
įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o)
įgyvendinant ŠMC, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC įgyvendinamos kultūros
tarptautiškumo politikos koncepcijos rezultatus.
Į šį skaičių neįtraukiami tarptautiniai šiuolaikinio meno sklaidos
projektai.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Tarptautinių projektų,
kuriuos įgyvendina(-o) ŠMC, skaičius + Tarptautinių projektų,
kuriuose dalyvauja(-o) ŠMC, skaičius.
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Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(- Vertinimo kriterijus parodo, kiek ŠMC dalyvauja tarptautinio kultūrinio
o) ŠMC, skaičius (vnt.)
bendradarbiavimo veiklose kuriant įvairesnes ir kokybiškesnes paslaugas ir
produktus.
Nurodomas tik tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendino ŠMC, skaičius.
Skaičiuojami ataskaitiniais metais vykdomi, tęsiami ir baigti tarptautiniai
projektai. Į šį skaičių neįtraukiami tarptautiniai šiuolaikinio meno sklaidos
projektai.
Tarptautinių projektų, kuriuose dalyvauja(- Vertinimo kriterijus įvertina ŠMC įsitraukimo į tarptautinius integravimosi
o) ŠMC, skaičius (vnt.)
procesus tendencijas.
Nurodomas tik tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvavo
ŠMC, skaičius. Į šį skaičių įtraukiami moksliniai, leidybiniai, edukacijos,
kultūros ir kiti projektai, ŠMC specialistų skaityti pranešimai, publikuoti
straipsniai, parengti stendiniai pranešimai užsienyje apie ŠMC veiklą ir kitos
panašios projektinės veiklos. Į šį skaičių neįtraukiami tarptautiniai šiuolaikinio
meno sklaidos projektai.

Tarptautinių organizacijų, kurių narys Vertinimo kriterijus skirtas nustatyti ŠMC aktyvumą dalyvaujant
įvairiomis formomis yra ŠMC, skaičius įvairiose tarptautinėse organizacijose, fonduose, festivaliuose,
(vnt.)
darbo ir ekspertų grupėse, skatinant ŠMC tarptautiškumą.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: ŠMC narystės tarptautinėse
organizacijose skaičius + Tarptautinių darbo grupių, kurių
ekspertinėse veiklose dalyvavo ŠMC darbuotojai, skaičius.

III. Tarpsektorinis
bendradarbiavimas

Bendradarbiaujant su kitomis
įstaigomis ir organizacijomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC ir kitų sektorių susitelkimo
bendrai veiklai siekiant to paties tikslo rezultatus.
Nurodomas bendras su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius. Jei iniciatyva įgyvendinama su kelių
skirtingų sričių įstaigomis, šioje grafoje skaičiuojama kaip 1
iniciatyva.
Iniciatyva – paroda, konferencija, projektas, renginys, edukacinis
užsiėmimas, leidinys ir pan.
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ŠMC narystės tarptautinėse organizacijose
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC tarptautinio įsitinklinimo paslaugų
kokybei gerinti apimtis.
Nurodomas tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis formomis yra
ŠMC, skaičius.

Tarptautinių darbo grupių, kurių
ekspertinėse veiklose dalyvavo ŠMC
darbuotojai, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos vadovo ir darbuotojų, kaip savo
srities žinovų, turinčių specialiųjų žinių ir patirtį tam tikrais klausimais,
kviečiamų vertinti projektus ar tartis kitais kultūros politikos klausimais.

Bendradarbiaujant su kitomis kultūros
įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus parodo ŠMC partnerystės tinklų kūrimo su kitomis
kultūros įstaigomis intensyvumą.
Nurodomas ŠMC įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su
kitomis kultūros įstaigomis.

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo
įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti ŠMC pastangas stiprinti bendradarbiavimą
su švietimo ir mokslo įstaigomis.
Nurodomas ŠMC įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su
švietimo ir mokslo įstaigomis.

Kultūros paso paslaugų rezervavimo
sistema.

IV. Rinkodara

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti, kokį dėmesį ŠMC teikia
visuomenės poreikių tenkinimui, jų aktualizavimui, kaip dažnai
atliekami lankytojų tyrimai, siekiant pažinti savo lankytojo
"portretą", pritraukti daugiau lankytojų, plėsti auditorijas, tobulinti
teikiamas bei kurti naujas, visuomenės poreikius atitinkančias
paslaugas.
Nurodomas per ataskaitinius metus atliktų lankytojų tyrimų
skaičius.

V. Savanoriavimas,
ŠMC ir/ar jo renginiuose bent kartą
socialinis dalyvavimas dirbusių savanorių skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti ŠMC pastangas stiprinti bendradarbiavimą
su bendruomenėmis.
Nurodomas ŠMC įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su vietos
bendruomenėmis.

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti ŠMC pastangas sujungiant viešojo ir
nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvas ir veiksmus plečiant bei tobulinant ŠMC
veiklą.
Nurodomas ŠMC įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su NVO
sektoriumi.

Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir
organizacijomis bei valstybės įmonėmis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti ŠMC pastangas sujungiant verslo įmonių ir
organizacijų iniciatyvas ir veiksmus plečiant bei tobulinant ŠMC veiklą.
Nurodomas ŠMC įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su verslo
įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis.

ŠMC administruojamų paskyrų
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti ŠMC pastangas pritraukti vartotojus ir
socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.) sukurti tvarų ŠMC ir jos sekėjų tinklą.
Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti per ataskaitinius metus ŠMC turimų
paskyrų socialiniuose tinkluose bendrą sekėjų skaičių.
Virtualiųjų apsilankymų administruojamose Vertinimo kriterijus parodo administruojamų interneto svetainių patrauklumą
interneto svetainėse ataskaitiniais metais ir aktualumą vartotojams. Vertinimo kriterijus skaičiuojami naudojantis
skaičius (vnt.)
interneto svetainės lankomumo analizės įrankio Google Analytics
standartinėmis ataskaitomis arba interneto svetainėje įdiegta kita lankytojų
apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų apsilankymų skaičiui
fiksuoti (pvz., svetainės lankomumo skaitikliu). Jei administruojamos kelias
interneto svetaines, teikiamas suminis apsilankymų jose rodiklis.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).

Vertinimo kritejus skirtas apskaičiuoti ŠMC ar jos projektuose dirbusių savanorių skaičių, taip pat tai parodo ŠMC pastangas ir gebėjimą pritraukti savanorius.
Nurodomas bendras Lietuvos ir užsienio šalių asmenų, kurie ataskaitiniais metais pagal savanoriškos veiklos sutartis arba pagal sutartis su įstaigomis neatlygintinai dalyvavo ŠMC veiklose, skaičius.
Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

Veiklos vertinimo
sritys ir jų temos

Pagrindiniai veiklos vertinimo kriterijai

Pagrindinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

Reikšmė

Sudėtiniai veiklos vertinimo kriterijai

Sudėtinių veiklos vertinimo kriterijų aprašymai

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Teritorijos ir
kultūros ir gamtos
paveldo objektų
tvarkyba

Pritaikytų lankymui ir naudojimui
kultūros ir gamtos paveldo objektų
dalis (proc.)

Tvarkytos teritorijos ploto dalis
(proc.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti tvarkytų direkcijai priklausančių
kultūros ir gamtos objektų, skaičiuojant unikaliais kodais, dalį nuo
visų direkcijai priklausančių kultūros ir gamtos paveldo objektų,
skaičiuojant unikaliais kodais, ataskaitinių metų pabaigoje.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Pritaikytų lankymui ir
naudojimui kultūros ir gamtos paveldo objektų skaičius / iš
Direkcijos valdomų nekilnojamųjų kultūros ir gamtos paveldo
objektų skaičius * 100.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti per ataskaitinius metus
tvarkytos direkcijos patikėjimo teise valdomos teritorijos dalį nuo
visos direkcijai priklausančios teritorijos.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Tvarkytos teritorijos plotas/ iš
Direkcijos patikėjimo teise valdomos teritorijos plotas * 100.

#DIV/0!

Direkcijos valdomų nekilnojamųjų kultūros Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos valdomų kultūros ir gamtos
ir gamtos paveldo objektų skaičius (vnt.)
paveldo objektų skaičių, skaičiuojant unikaliais kodais (iš viso).
Pritaikytų lankymui ir naudojimui kultūros Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti, kiek direkcijai priklausančių kultūros ir
ir gamtos paveldo objektų skaičius (vnt.)
gamtos objektų, skaičiuojant unikaliais kodais, yra pritaikytų lankymui ir
naudojimui (iš viso) ataskaitinių metų pabaigoje.
Tvarkytų kultūros ir gamtos paveldo
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti ataskaitiniais metais tvarkytų direkcijai
objektų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) priklausančių kultūros ir gamtos objektų, skaičiuojant unikaliais kodais,
skaičių.

#DIV/0!

Pritaikytų lankymui ir naudojimui kultūros
ir gamtos paveldo objektų skaičius
ataskaitiniais metais (vnt.)
Parengtų kultūros ir gamtos paveldo
tvarkybos ir pritaikymo šiuolaikiniams
visuomenės poreikiams projektų skaičius
(vnt.)
Saugomos teritorijos plotas (ha)
Saugomai teritorijai nustatytos apsaugos
zonos plotas (ha)
Direkcijos patikėjimo teise valdomos
teritorijos plotas (ha)
Tvarkytos teritorijos plotas (ha)
Parengtų naujų ar atnaujintų informacinių
stendų, rodyklių, lentų, skirtų paženklinti
nekilnojamojo kultūros ar gamtos pavedo
objektus, ir kitų panašių lauko informavimo
priemonių skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti ataskaitiniais metais pritaikytų lankymui ir
naudojimui direkcijai priklausančių kultūros ir gamtos objektų, skaičiuojant
unikaliais kodais, skaičių.
Vertinimo kriterijos leidžia įvertinti, kiek yra parengtų kultūros ir gamtos
paveldo objektų, skaičiuojant unikaliais kodais, tvarkybos ir pritaikymo
šiuolaikiniams visuomenės proreikiams projektų.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti teritorijos, kurioje direkcija įgyvendina
tvarkymo veiklą, plotą.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti teritorijos, kurioje direkcija reguliuoja kitų
asmenų vykdomas veiklas, plotą.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti teritorijos, kurią direkcija valdo patikėjimo
teise, plotą.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti tvarkytos direkcijos patikėjimo teise
valdomos tvarkytos teritorijos plotą ataskaitinių metų pabaigoje.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos veiklą teikiant vizualinę
informaciją saugomos teritorijos lankytojams.

Direkcijos valdomų informacinių stendų,
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos valdomų informacinių stendų,
rodyklių, lentų, skirtų paženklinti
rodyklių ir panašių objektų apimtį.
nekilnojamojo kultūros ar gamtos pavedo
objektus, ir kitų panašių lauko informavimo
priemonių skaičius (vnt.)
Vykdant viešojo administravimo
funkcijas išduotų specialiųjų sąlygų
fiziniams ir juridiniams asmenims,
rengiantiems teritorijų planavimo ir
kitus planavimo dokumentus bei
statinių projekus (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos veiklą, vykdant
viešojo administravimo funkcijas, t.y. išduodant specialiąsias
sąlygas ir tikrinant projektus.

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos veiklą, vykdant viešojo
administravimo funkcijas, t.y. tikrinant dokumentaciją (teritorijų planavimo
dokumentų, esamų statinių rekonstravimo, remonto ir naujų statinių
projektinę, žemėtvarkos, miškotvarkos, gamtotvarkos dokumentaciją).

Parengtų teisės aktų dėl teritorijos, kurioje Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos veiklą, reglamentuojant
direkcija įgyvendina apsaugos ir tvarkymo saugomos teritorijos apsaugą ir valdymą.
veiklą, valdymo ir reglamentavimo
doukumentų, tvirtinamų direkcijos, ir
projektų, tvirtinamų kitų isntitucijų, skaičius
(vnt.)

II. Mokslinė,
Atliktų saugomos teritorijos vertybių Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos kultūros paveldo ir
švietėjiška ir leidybinė tyrimų skaičius (vnt.)
kitų saugomų vertybių tyrinėjimo apimtis.
veikla
Nurodomas per ataskaitinius metus direkcijos specialistų atliktų
saugomos teritorijos vertybių tyrimų, kurių rezultatai pateikiami
tyrimų ataskaitose ir (ar) skelbiami publikacijose, skaičius.

Išleistų leidinių skaičius (vnt.)

Vykdant viešojo administravimo funkcijas,
atliktų dokumentacijos tikrinimų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos kultūros paveldo ir
kitų saugomų vertybių tyrinėjimo ir populiarinimo sritį.
Nurodomas per ataskaitinius metus išleistų tiesiogiai objektus
populiarinančių leidinių pavadinimų skaičius (ne tiražas).

Mokslinių publikacijų apie direkcijos
atliktus tyrimus skaičius (vnt.)
[Taikoma tik Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcijai]

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos kultūros paveldo ir kitų
saugomų vertybių tyrinėjimo ir populiarinimo apimtis.
Nurodomas per ataskaitinius metus direkcijos specialistų parengtų ir
publikuotų mokslinių straipsnių skaičius.
Mokslinis straipsnis - direkcijos specialistų parengtas ir recenzuojamame
mokslo žurnale išspausdintas straipsnis, kuriame pateikiami direkcijos atliktų
tyrimų rezultatai ar ankstesnių tyrimų rezultatai.

Parengtų ir konferencijose perskaitytų
mokslinių pranešimų apie direkcijos atliktus
tyrimus skaičius (vnt.)
[Taikoma tik Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcijai]

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos kultūros paveldo objektų
tyrinėjimo ir populiarinimo apimtis.
Nurodomas per ataskaitinius metus direkcijos specialistų parengtų ir
konferencijose perskaitytų mokslinių pranešimų skaičius.
Mokslinis pranešimas - direkcijos specialistų parengtas ir mokslinėje
konferencijoje perskaitytas mokslinis pranešimas, kuriame pateikiami
direkcijos atliktų tyrimų rezultatai ar ankstesnių tyrimų rezultatai.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos kultūros paveldo objektų
tyrinėjimo ir populiarinimo apimtis.
Nurodomas per ataskaitinius metus direkcijos specialistų parengtų ir
publikuotų kitų (ne mokslinių) straipsnių skaičius. Neįtraukiamos mokslinės
publikacijos apie direkcijos muziejaus rinkinius.

Kitų publikacijų skaičius (vnt.)

Reikšmė

Duomenų šaltinis/sąsaja

III. Kultūrinės
edukacijos veikla

Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos siūlomų edukacinių
užsiėmimų aktualumą ir kiek sėkmingai direkcija teikia šias
paslaugas.
Nurodomas per ataskaitinius metus edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių asmenų skaičius pagal tikslines grupes. Įskaičiuojami ne
tik direkcijos patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir
išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų dalyviai. Nurodomi tik
registruoti dalyviai.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius + Edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių senjorų skaičius + Edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius +
Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai, dalyvavusių
asmenų skaičius + Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų
asmenų skaičius.
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Parengtų ir konferencijose perskaitytų kitų Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos kultūros paveldo objektų
pranešimų skaičius (vnt.)
tyrinėjimo ir populiarinimo apimtis.
Nurodomas per ataskaitinius metus direkcijos specialistų parengtų ir
konferencijose perskaitytų kitų (ne mokslinių) pranešimų skaičius.
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos indėlį tenkinant vaikų kultūrinės
vaikų ir mokinių skaičius (žm.)
edukacijos poreikius ir parodo šios veiklos rezultatyvumą. Nurodomas per
ataskaitinius metus vaikams ir mokiniams skirtuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius. Įskaičiuojami ne tik
direkcijos patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų
edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.
Vaikai ir mokiniai – ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenys.
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos indėlį plėtojant pensinio
senjorų skaičius (žm.)
amžiaus asmenų socialines edukacines paslaugas ir parodo šių paslaugų
atitiktį senjorų poreikiams.
Nurodomas per ataskaitinius metus senjorams skirtuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių senjorų (pensijos amžiaus asmenų) skaičius.
Įskaičiuojami ne tik direkcijos patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir
išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos indėlį didinant edukacinių
paslaugų prieinamumą negalią turintiems asmenims ir parodo šios paslaugos
rezultatyvumą.
Nurodomas per ataskaitinius metus negalią turintiems asmenims skirtuose
edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių negalią turinčių asmenų skaičius.
Įskaičiuojami ne tik direkcijos patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir
išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose
visai šeimai, dalyvavusių asmenų skaičius
(žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos indėlį didinant edukacinių
paslaugų prieinamumą visai šeimai ir parodo šios paslaugos rezultatyvumą.
Nurodomas per ataskaitinius metus visai šeimai skirtuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių asmenų skaičius. Įskaičiuojami ne tik direkcijos
patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių
užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
kitų asmenų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos skiriamą dėmesį kitų asmenų
nei vaikai ir moksleiviai, senjorai, negalią turintys asmenys ar šeimos, siūlomų
edukacinių užsiėmimų aktualumą ir kiek sėkmingai įstaiga teikia šias
paslaugas.
Nurodomas ataskaitiniais metais edukaciniuose užsiėmimuose, kurie skirti
plačiajai visuomenei, neišskiriant konkrečios jos dalies, fiziškai dalyvavusių
asmenų skaičius. Įskaičiuojami ne tik direkcijos patalpose vykusių edukacinių
užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų fiziniai dalyviai.
Nurodomi tik registruoti dalyviai. Neįtraukiami virtualūs dalyviai.

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus parodo, kiek direkcija dalyvauja mokymosi visą gyvenimą
procese.
Nurodomas edukacinių užsiėmimų (ne jų temų), kuriuos surengė direkcija
savo ar kitose patalpose per ataskaitinius metus, skaičius.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
vaikams ir mokiniams, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
senjorams, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims,
turintiems negalią, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai
šeimai, skaičius + Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims,
skaičius.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų vaikams ir
mokiniams pasiūlą ir parodo edukacinės veiklos organizavimo intensyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais direkcijos savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų vaikams ir moksleiviams skaičius. Neįtraukiami
virtualūs edukaciniai užsiėmimai.
Vaikai ir mokiniai – ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenys.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
vaikams ir mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
senjorams, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų senjorams pasiūlą,
parodo direkcijos pastangas prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo ir
socialiai pažeidžiamų vartotojų grupių įtraukimo į viso gyvenimo mokymąsi.
Nurodomas ataskaitiniais metais direkcijos savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų senjorams skaičius. Neįtraukiami virtualūs
edukaciniai užsiėmimai.
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Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
asmenims, turintiems negalią, skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti edukacinių užsiėmimų negalią turintiems
asmenims pasiūlą, parodo direkcijos pastangas prisidėti prie socialinės
atskirties mažinimo ir socialiai pažeidžiamų vartotojų grupių įtraukimo į viso
gyvenimo mokymąsi.
Nurodomas ataskaitiniais metais direkcijos savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų negalią turintiems asmenims skaičius.
Neįtraukiami virtualūs edukaciniai užsiėmimai.
Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos indėlį didinant edukacinių
šeimai, skaičius (žm.)
paslaugų prieinamumą visai šeimai ir parodo šios paslaugos rezultatyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais direkcijos savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, skaičius. Neįtraukiami
virtualūs edukaciniai užsiėmimai.

Virtualiuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių žmonių
skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos siekiamybę ugdyti
kultūrines kompetencijas bei gebėjimus nuotoliniu būdu.
Virtualus dalyvavimas edukaciniame užsiėmime – nepertraukiamas
vartotojo veiksmų ciklas direkcijos virtualiame edukaciniame
užsiėmime, kurio metu vyksta aktyvi interakcija tarp edukatoriaus
bei auditorijos.
Apskaičiuojant vertinimo kriterijų nurodomas suminis virtualių
edukacinių užsiėmimų registruotų dalyvių ir virtualių edukacinių
užsiėmimų, nepriklausomai nuo platformų, peržiūrų skaičius.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės
įrankio Google Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis
ataskaitomis arba kita lankytojų apskaitos programa ar techniniu
sprendimu virtualių edukacinių užsiėmimų dalyvių ir užsiėmimų
peržiūrų skaičiui fiksuoti.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
kitiems asmenims, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos kultūrinės edukacijos
užsiėmimų, skirtų plačiajai visuomenei, neišskiriant konkrečios jos dalies,
organizavimo ir vykdymo intensyvumą.
Nurodomas ataskaitiniais metais direkcijos savo ar kitose patalpose fiziškai
vykdytų edukacinių užsiėmimų skaičius, neįskaičiuojant edukacinių užsiėmimų
skirtų vaikams ir mokiniams, senjorams, negalią turintiems asmenims ir visai
šeimai. Neįtraukiami ir virtualūs edukaciniai užsiėmimai.

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos kultūrinės edukacinės veiklos
nuotoliniu būdu organizavimo intensyvumą, siekiant ugdyti visuomenės
kultūrines kompetencijas ir gebėjimus.
Nurodomas direkcijos surengtų per ataskaitinius metus virtualių edukacinių
užsiėmimų (ne jų temų) skaičius, nepriklausomai nuo naudotos platformos,
kurių metu vyko aktyvi interakcija tarp edukatoriaus ir auditorijos.

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti, kiek direkcija dalyvauja didinant
neformaliojo ugdymo paslaugų įvairovę ir prieinamumą.
Nurodomas bendras direkcijos parengtų ir siūlomų edukacinių užsiėmimų
skirtingų temų skaičius, įskaitant siūlomas virtualių edukacinių užsiėmimų
temas.
Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos indėlį kuriant viso gyvenimo
(vnt.)
mokymosi pridėtinę vertę ir parodo naujų edukacinių užsiėmimų pasiūlą.
Nurodomas per ataskaitinius metus parengtų naujų ir (ar) iš esmės atnaujintų
edukacinių užsiėmimų temų skaičius, įskaitant naujas virtualių edukacinių
užsiėmimų temas.
Iš esmės atnaujintu edukaciniu užsiėmimu laikomas toks edukacinis
užsiėmimas, kuomet keičiasi edukacinio užsiėmimo tikslinė auditorija,
informacijos pateikimo formos ir/arba būdai, edukacinis užsiėmimas
papildomas nauja vaizdinė ar informacine medžiaga, naujomis, iki šiol
nenaudotomis, interaktyviomis priemonėmis ir pan.
Ekskursijose lauko sąlygomis po
saugomą teritoriją dalyvavusių
žmonių skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos organizuojamų
ekskursijų aktualumą ir kiek sėkmingai direkcija teikia šias
paslaugas. Nurodomas per ataskaitinius metus tik direkcijos fiziškai
organizuotose teminėse ekskursijose po saugomą teritoriją
dalyvavusių asmenų skaičius. Neįtraukiami virtualūs ekskursijų
(turų) dalyvai.

Organizuotų ekskursijų lauko sąlygomis po
saugomą teritoriją skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos organizuojamų ekskursijų po
saugomą teritoriją kiekį ir pasiūlą.
Nurodomas per ataskaitinius metus tik direkcijos organizuotų teminių
ekskursijų saugomoje teritorijoje skaičius. Neįtraukiamos virtualios ekskursijos
(turai) po saugomą teritoriją.

IV. Muziejinė veikla

Virtualiose ekskursijose (turuose) po
saugomą teritoriją dalyvavusių
žmonių skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti virtualių direkcijos ekskursijų
(turų) po saugomą teritoriją aktualumą ir kiek sėkmingai direkcija
teikia šias paslaugas.
Virtualus dalyvavimas ekskursijoje (ture) – nepertraukiamas
vartotojo veiksmų ciklas direkcijos virtualioje ekskursijoje (ture).
Nurodomas per ataskaitinius metus tik direkcijos virtualiose
ekskursijose (turuose) po saugomą teritoriją dalyvavusių asmenų
suminis skaičius – bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės
įrankio Google Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis
ataskaitomis arba kita lankytojų apskaitos programa ar techniniu
sprendimu virtualiųjų apsilankymų ir peržiūrų skaičiui fiksuoti.

Virtualių ekskursijų (turų) po saugomą
teritoriją skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti virtualių direkcijos ekskursijų (turų) po
saugomą teritoriją pasiūlą ir aktualumą. Nurodomas per ataskaitinius metus
tik virtualių direkcijos organizuotų ekskursijų (turų) po saugomą teritoriją
skaičius.

Ekskursijose direkcijos ekspozicinėse
erdvėse dalyvavusių žmonių skaičius
(žm.)
[Taikoma tik Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcijai ir Trakų
istorinio nacionalinio parko direkcijai]

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos muziejaus
organizuojamų ekskursijų aktualumą, populiarumą bei poreikį ir
šios muziejaus veiklos rezultatyvumą. Nurodomas per ataskaitinius
metus tik direkcijos muziejuje direkcijos fiziškai organizuotose
teminėse ekskursijose dalyvavusių asmenų skaičius. Neįtraukiami
virtualių direkcijos muziejaus ekskursijų (turų) dalyvai.

Organizuotų ekskursijų direkcijos
ekspozicinėse erdvėse skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos ekspozicinėse erdvėse
organizuojamų ekskursijų aktualumą, populiarumą ir poreikį.
Nurodomas per ataskaitinius metus tik direkcijos ekspozicinėse erdvėse
direkcijos organizuotų teminių ekskursijų skaičius. Į šį skaičių nėra įtraukiamos
virtualios ekskursijos (turai) direkcijos ekspozicinėse erdvėse.

Virtualiose ekskursijose (turuose)
direkcijos ekspozicinėse erdvėse
dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)
[Taikoma tik Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcijai ir Trakų
istorinio nacionalinio parko direkcijai]

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti virtualių direkcijos muziejaus
ekskursijų (turų) aktualumą ir kiek sėkmingai direkcija teikia šias
paslaugas.
Virtualus dalyvavimas ekskursijoje (ture) – nepertraukiamas
vartotojo veiksmų ciklas direkcijos muziejuje virtualioje ekskursijoje
(ture).
Nurodomas per ataskaitinius metus tik direkcijos ekspozicinėse
erdvėse virtualiose ekskursijose (turuose) dalyvavusių asmenų
suminis skaičius – bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės
įrankio Google Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis
ataskaitomis arba kita lankytojų apskaitos programa ar techniniu
sprendimu virtualiųjų apsilankymų ir peržiūrų skaičiui fiksuoti.

Virtualių ekskursijų (turų) direkcijos
ekspozicinėse erdvėse skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti virtualių direkcijos ekskursijų (turų)
ekspozicinėse erdvėse pasiūlą ir aktualumą. Nurodomas per ataskaitinius
metus tik virtualių direkcijos ekspozicinėse erdvėse organizuotų ekskursijų
(turų) skaičius.

Visuomenei pristatyta direkcijos
muziejinio rinkinio dalis (proc.)
[Taikoma tik Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcijai]

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kokia dalis direkcijos muziejaus
rinkiniuose saugomų eksponatų yra pristatoma visuomenei.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: (Eksponuotų direkcijos
muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius + Virtualiai
eksponuotų direkcijos muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų
skaičius) / iš Direkcijos muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų
skaičius * 100.

Direkcijos muziejaus rinkiniuose saugomų
eksponatų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos struktūroje esančio muziejaus
rinkinio dydį.
Nurodomas direkcijos muziejuje nuolat saugomų eksponatų skaičius,
neįtraukiant laikinai saugoti priimtų bei nurašytų eksponatų. Į šį skaičių taip
pat įeina per metus įsigyti eksponatai.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos muziejaus rinkiniuose saugomų
eksponatų bendrą vertę. Nurodoma tikrąja verte įvertintų eksponatų vertė
eurais ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas nustatyti direkcijos įsigytų eksponatų, skirtų
papildyti muziejaus rinkinius, skaičių.
Nurodomas per ataskaitinius metus bet kokiais teisėtais būdais įsigytų
eksponatų skaičius.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Metinės išlaidos kilnojamųjų kultūros
vertybių įsigijimui (eurai)

Vertinimo kriterijus yra skirtas įvertinti metines muziejaus išlaidas kilnojamųjų
kultūros vertybių įsigijimui. Nurodomos visos muziejaus per ataskaitinius
metus patirtos išlaidos kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimui,
nepriklausomai nuo išlaidų šaltinio.

Eksponuotų direkcijos muziejaus
rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos muziejaus rinkinių prieinamumą
visuomenei.
Nurodomas direkcijos muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų, eksponuotų
per ataskaitinius metus, skaičius, nepriklausomai nuo eksponavimo vietos,
tačiau neįtraukiant virtualiai eksponuotų direkcijos muziejaus rinkiniuose
saugomų eksponatų.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos muziejaus rinkinių
populiarinimo apimtis bei prieinamumą visuomenei.
Nurodomasdirekcijos muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų pristatytų
visuomenei virtualioje erdvėje, nepriklausomai nuo platformos, per
ataskaitinius metus, skaičius (pvz. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus
rinkiniuose saugomų dailės darbų pristatymas LRT užsklandų metu, muziejaus
parengtose virtualiose parodose, nepriklausomai nuo platformos, pristatyti
eksponatai ir kt.).
Į šį skaičių neįtraukiami direkcijos muziejaus rinkiniuose saugomi eksponatai,
fiziškai eksponuoti per ataskaitinius metus nuolatinėse ekspozicijose,
parodose ir kt. bei LIMIS ir VEPIS portaluose viešai prieinami skaitmeniniai ir
suskaitmeninti muziejaus eksponatai.

#DIV/0!

Direkcijos muziejaus rinkiniuose saugomų
eksponatų vertė (eurai)

Virtualiai eksponuotų direkcijos muziejaus
rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius
(vnt.)

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Išleistų direkcijos muziejaus rinkinius
populiarinančių leidinių skaičius (vnt.)

Mokslinių publikacijų apie muziejaus
rinkinius skaičius (vnt.)

Surengtų parodų skaičius (vnt.)
[Taikoma tik Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcijai]

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos aktyvumą, iniciatyvas
ir eksponatų ar vertybių viešinimą rengiant parodas. Nurodomas
per ataskaitinius metus surengtų parodų skaičius iš viso, sudedant
direkcijoje, kitur Lietuvoje ir užsienyje vykusias parodas (išskyrus
virtualias parodas).
Paroda – trumpalaikis (iki vienerių metų trunkantis) muziejinių
vertybių ar eksponatų išdėstymas pagal tam tikrą sistemą
(chronologiją, autorius ir kt.) direkcijos teritorijoje ar kitoje erdvėje.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Surengtų parodų direkcijos
teritorijoje skaičius + Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius +
Surengtų parodų užsienyje skaičius + Surengtų virtualių parodų
skaičius.

0

Surengtų parodų direkcijos teritorijoje
skaičius (vnt.)

Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius
(vnt.)

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)

Būtino konservuoti ir restauruoti
direkcijos muziejinio rinkinio dalis
(proc.)
[Taikoma tik Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcijai]

V.Skaitmeninimas

Suskaitmenintų ir skaitmeninių
kultūros paveldo objektų peržiūrų
skaičius, tenkantis vienam objektui
(vnt.)
[Taikoma tik Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcijai]

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kokią dalį muziejaus
rinkiniuose saugomų eksponatų būtina konservuoti ir restauruoti.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Būtinų konservuoti ir
restauruoti direkcijos muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų
skaičius / iš Direkcijos muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų
skaičius * 100.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos vykdomos funkcijos
užtikrinti kultūros paveldo išsaugojimą ir sklaidą rezultatus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius / iš
Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš
viso.

#DIV/0!
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Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos muziejaus rinkinių tyrinėjimo ir
populiarinimo sritį.
Nurodomas per ataskaitinius metus išleistų tiesiogiai rinkinį populiarinančių
leidinių pavadinimų skaičius (ne tiražas).
Rinkinį populiarinančiais leidiniais laikomi parodų ir rinkinių katalogai bei kiti
direkcijos išleisti ir direkcijos muziejaus rinkinį pristatantys leidiniai
(pavyzdžiui, eksponato publikacija), turintys tarptautinį standartinį numerį
(ISBN, ISSN). Čia neskaičiuojami parodų lankstinukai, bukletai bei kiti smulkieji
leidiniai ar reklaminė medžiaga, neturintys tarptautinio standartinio ISBN ar
ISSN numerio.
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos muziejaus rinkinių tyrinėjimo ir
populiarinimo apimtis.
Nurodomas per ataskaitinius metus direkcijos specialistų parengtų ir
publikuotų mokslinių straipsnių skaičius.
Mokslinis straipsnis - direkcijos specialistų parengtas ir recenzuojamame
mokslo žurnale išspausdintas straipsnis, kuriame pateikiami direkcijos atliktų
muziejaus rinkinių tyrimų rezultatai ar ankstesnių tyrimų rezultatai.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos aktyvumą, iniciatyvas ir
kilnojamųjų kultūros vertybių viešinimą rengiant parodas direkcijos
teritorijoje.
Nurodomas per ataskaitinius metus surengtų parodų direkcijos teritorijoje
skaičius (išskyrus virtualias parodas).
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos aktyvumą, iniciatyvas ir
bendradarbiavimą su kitomis institucijomis viešinant kilnojamąsias kultūros
vertybes kitose vietose Lietuvoje.
Nurodomas per ataskaitinius metus surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius
(išskyrus virtualias parodas).
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos aktyvumą, iniciatyvas ir
bendradarbiavimą su užsienio institucijomis viešinant kilnojamąsias kultūros
vertybes užsienyje.
Nurodomas per ataskaitinius metus surengtų parodų užsienyje skaičius
(išskyrus virtualias parodas).
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos aktyvumą, iniciatyvas ir
eksponatų viešinimą rengiant virtualias parodas.
Nurodyti per ataskaitinius metus surengtų tik virtualių parodų skaičių.
Virtuali paroda – trumpalaikis muziejinių vertybių ar eksponatų išdėstymas
pagal tam tikrą sistemą (chronologiją, autorius ir kt.) muziejaus ar kitoje
interneto svetainėje ar kitoje platformoje (kanale).

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos veiklą siekiant užtikrinti savalaikį
eksponatų konservavimą, apsaugant juos nuo sunykimo ar rengiant
eksponavimui.
Per ataskaitinius metus konservuotų direkcijos muziejaus eksponatų skaičius.
Konservavimas – moksliniais tyrimais pagrįstos procedūros, atliekamos
tiesiogiai eksponatuose, siekiant stabilizuoti ir lėtinti jų medžiaginės
substancijos irimo procesus (pvz., mechaninis ir cheminis eksponatų
tvirtinimas; valymas, dezinsekcija; rūgštinių medžiagų neutralizavimas;
apdorojimas inhibitoriais; padengimas apsauginėmis dangomis ir pan.).

Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos veiklą siekiant užtikrinti savalaikį
eksponatų restauravimą, apsaugant juos nuo sunykimo ar rengiant
eksponavimui.
Restauravimas – moksliniais tyrimais pagrįsti veiksmai, kuriais siekiama atkurti
muziejinių vertybių meninę, istorinę ir mokslinę vertę (pvz., neišlikusių
fragmentų atkūrimas; autentiškų sluoksnių atidengimas, retušas ir kt.).

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Būtinų konservuoti ir restauruoti direkcijos Vertinimo kriterijus skirtas nustatyti, kiek direkcijos muziejaus rinkiniuose yra
muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų eksponatų, kuriuos būtina konservuoti ir restauruoti.
skaičius (vnt.)
Nurodomas bendras direkcijos muziejaus eksponatų, kuriuos reikia
konservuoti ir restauruoti, skaičius.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos muziejaus saugomų
skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo objektų apimtį.
Nurodomas direkcijos muziejaus suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų skaičius iš viso. Suskaitmenintas kultūros paveldo objektas
suprantamas kaip kultūros paveldo objekto skaitmeninė(-ės) kopija(-os) kartu
su objektą aprašančiais metaduomenimis. Skaitmeniniu laikomas iš prigimties
skaitmenininis kultūros paveldo objektas.
Kultūros paveldo objektas – karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos
ir perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar
moksliniu požiūriais, kurios teisės aktų nustatyta tvarka apskaitomos ir
saugomos bibliotekoje (dokumentas, eksponatas, aprašinis įrašas ir kt.).

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų
skaičius per ataskaitinius metus (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos muziejaus indėlį formuojant
kultūros paveldo rinkinius, užtikrinant prieigą prie jų virtualioje erdvėje ir
parodo skaitmeninimo veiklos našumą per ataskaitinius metus.
Nurodomas per metus direkcijos muziejaus suskaitmenintų kultūros paveldo
objektų skaičius. Suskaitmenintas kultūros paveldo objektas suprantamas kaip
kultūros paveldo objekto skaitmeninė(-ės) kopija(-os) kartu su objektą
aprašančiais metaduomenimis.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos pastangas pritraukti naujas
vartotojų auditorijas ir parodo direkcijos skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros
paveldo objektų naudojimą ir turinio atitikimą visuomenės poreikius.
Nurodomas bendras vartotojų atliktų direkcijos suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo objektų metaduomenų peržiūrų valstybės
informacinėse sistemose ir muziejaus valdomose skaitmeninėse kolekcijose
skaičius per ataskaitinius metus. Skaitmeninė kolekcija – tai organizuotas
suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų rinkinys,
informacinių technologijų priemonėmis užtikrinantis objektų paiešką, prieigą
ir naudojimą. Valstybės informacinė sistema – atminties institucijų
suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų sisteminimo,
tvarkymo, saugojimo, pateikimo ir paieškos sistema, prieinama vartotojams
taikant informacines technologijas, ir atitinkanti valstybinėms informacinėms
sistemoms keliamus reikalavimus.

LIMIS portale viešai prieinamų
suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos muziejaus suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo objektų integravimą ir atspindėjimą LIMIS
portale. Nurodomas LIMIS portale prieinamų direkcijos muziejaus
suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius ataskaitinių
metų pabaigoje.

LIMIS portalas.

VEPIS sistemoje viešai prieinamų
suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos muziejaus indėlį kuriant VEPIS
sistemą ir parodo į sistemą pateikiamų direkcijos muziejaus suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičių.
Nurodomas bendras VEPIS sistemoje prieinamų direkcijos suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų,
kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir
ženklinimo kokybė atitinka ne žemesnę
kaip trečią duomenų kokybės kategoriją,
skaičius (vnt.)

VI. Apsilankymai

Lankytojų skaičius (žm.)

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

Nurodomas bendras fizinių lankytojų direkcijoje skaičius per
ataskaitinius metus, įtraukiant pavienius ir organizuotus lankytojus.
Tai svarbus vertinimo kriterijus, siekiant įvertinti teikiamų paslaugų
vartotojams aktualumą ir poreikį.
Virtualūs lankytojai į šį vertinimo kriterijų neįtraukiami.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Lankytojų skaičius direkcijos
ekspozicijose ir parodose + Lankytojų skaičius direkcijos muziejaus
fonduose + Lankytojų skaičius direkcijos organizuotuose
renginiuose + Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių
skaičius + Ekskursijose lauko sąlygomis po saugomą teritoriją
dalyvavusių žmonių skaičius + Ekskursijose direkcijos ekspozicinėse
erdvėse dalyvavusių žmonių skaičius.
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Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos teikiamų virtualių
(nuotolinių) paslaugų vartotojams aktualumą ir poreikį.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Apsilankymų direkcijos
virtualiose parodose skaičius + Virtualiose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius + Virtualiose
ekskursijose (turuose) po saugomą teritoriją dalyvavusių žmonių
skaičius + Virtualiose ekskursijose (turuose) direkcijos ekspozicinėse
erdvėse dalyvavusių žmonių skaičius + Apsilankymų direkcijos
virtualiuose renginiuose skaičius.

0

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos muziejaus indėlį gerinant
skaitmeninį kultūrinį turinį ir metaduomenis bei parodo parengiamo aukštos
kokybės skaitmeninio turinio apimtį.
Nurodomas bendras direkcijos muziejaus suskaitmenintų ir skaitmeninių
kultūros paveldo objektų, kurių turinys ir metaduomenys atitinka ne žemesnę
kaip trečią duomenų kokybės kategoriją (pagal Europeana turinio pateikimo
rekomendacijas (angl. Europeana Publishing Framework) skaičius ataskaitinių
metų pabaigoje.
Lankytojų skaičius direkcijos ekspozicijose ir Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos ekspozicijų ir parodų aktualumą
parodose (žm.)
ir patrauklumą. Nurodomas direkcijos ekspozicijose ir parodose apsilankiusių
[Taikoma tik Valstybinio Kernavės
fizinių lankytojų skaičius
kultūrinio rezervato direkcijai]
Lankytojų skaičius direkcijos muziejaus
fonduose (žm.)
[Taikoma tik Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcijai]

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos muziejaus fonduose esančių
rinkinių aktualumą moksliniais, tyrinėjimo ir populiarinimo tikslais.
Nurodomas direkcijos muziejaus fondų lankytojų (mokslo darbuotojų,
studentų, kraštotyrininkų ir kt.) skaičius, išskyrus direkcijos muziejaus
darbuotojus, per ataskaitinius metus.

Lankytojų skaičius direkcijos
organizuotuose renginiuose (žm.)

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti lankytojų, apsilankisių direkcijos
organizuojamuose renginiuose skaičių ir tokiu būdu įvertinti direkcijos
aktyvumą, iniaciatyvas organizuojant renginius saugomoje teritorijoje.

Apsilankymų direkcijos virtualiose parodose
skaičius (vnt.)
[Taikoma tik Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcijai]

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos parengtų virtualių parodų
aktualumą, populiarumą ir poreikį.
Virtualus apsilankymas parodoje – nepertraukiamas vartotojo veiksmų ciklas
direkcijos parengtoje virtualioje parodoje direkcijos interneto svetainėje,
kultūros paveldo sklaidai skirtoje svetainėje (portale), socialiniuose tinkluose.
Nurodomas suminis apsilankymų direkcijos parengtose virtualiose parodose
skaičius.
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės įrankio
Google Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis ataskaitomis arba
kita lankytojų apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų
apsilankymų ir peržiūrų skaičiui fiksuoti.

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
sistema (skaitmeninimo statistikos
posistemė).

Apsilankymų direkcijos virtualiuose
renginiuose skaičius (vnt.)

Nemokamai apsilankiusių lankytojų
dalis (proc.)
[Taikoma tik Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcijai]

Vertinimo kriterijus skirtas apskaičiuoti direkcijos objektuose
nemokamai apsilankiusių lankytojų dalį.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Nemokamai apsilankiusių
lankytojų skaičius / iš Lankytojų skaičius * 100.

#DIV/0!

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos organizuotų virtualių renginių
aktualumą, populiarumą ir poreikį.
Virtualus apsilankymas renginyje – direkcijos virtualaus renginio tiesioginių
transliacijų ir vaizdo įrašų peržiūrų skaičius.
Vertinimo kriterijus skaičiuojamas teikiant suminį prisijungimų prie direkcijos
organizuotų tiesiogiai transliuojamų informacijos ir kultūros renginių
(paskaitų, parodų, pristatymų, diskusijų ir kt.), jų vaizdo įrašų peržiūrų, skaičių.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).
Duomenys skaičiuojami naudojantis sistemos lankomumo analizės įrankio
Google Analytics, socialinių tinklų peržiūrų standartinėmis ataskaitomis arba
kita lankytojų apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų
apsilankymų ir peržiūrų skaičiui fiksuoti.

Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti taikomų rinkodaros akcijų patrauklumą ir
galimybes, taip pat kultūros paslaugų prieinamumą jautresnėms socialinėms
grupėms.
Nurodomas bendras parduotų bilietų su nuolaida skaičius pagal galiojančias
vadovo patvirtintas bilietų kainas visoms lankytojų grupėms. Į šį skaičių
neįtraukiami bilietai su 100 % nuolaida.
Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą
(žm.), iš jų:
socialiai pažeidžiamoms grupėms, žiniasklaidos atstovams, rengiantiems
medžiagą apie įstaigos kūrybinę veiklą, taip pat įstaigos ekspozicijose įvairių
akcijų metu, rengiamoje edukacinėje veikloje, ekskursijose, koncertuose,
spektakliuose ir kituose renginiuose nemokamai apsilankiusius lankytojus,
įskatnant nemokamai apsilankiusius lankytojus ataskaitinių metų paskutiniais
mėnesių sekmadieniais.
Nurodomas parduotų bilietų su 100 % nuolaida/kitomis formomis apskaitytų
nemokami apsilankiusių lankytojų skaičius.
Nemokamai apsilankiusių lankytojų
skaičius paskutiniais mėnesių
sekmadieniais (žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti nemokamo muziejų lankymosi
paskutiniais mėnesio sekmadieniais aktualumą ir patrauklumą.
Nurodomas tik paskutiniais mėnesio sekmadieniais parduotų bilietų su 100 %
nuolaida skaičius.

Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti inovacijų plėtrą direkcijoje ir naujų idėjų
atitiktį lankytojų poreikiams.
E-paslauga (produktas) suprantama kaip naudojant įvairias informacines ir
ryšių technologijų priemones (pavyzdžiui, kompiuterius, mobiliojo ryšio
telefonus, interaktyvią skaitmeninę televiziją ar kt.) nuotoliniu būdu teikiama
paslauga, kuri apima visus veiksmus nuo paslaugos inicijavimo iki ja
besinaudojančios auditorijos pasiekiamumo ir jos pamatavimo.
Nurodomas sukurtų naujų inovatyvių, skaitmeninio kultūros paveldo
panaudojimo visuomenės reikmėms skirtų, virtualių (nuotolinių) paslaugų
skaičius.

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti inovacijų plėtrą direkcijoje ir naujų idėjų
atitiktį lankytojų poreikiams.
Nurodomas sukurtų naujų lankytojų aptarnavimo fizinių paslaugų skaičius.

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų
prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos prisitaikymą teikti kultūros
paslaugas nuotoliniu būdu (suskaičiuojami atskiri naudojami paslaugų teikimo
kanalai, specialios platformos, kuriomis naudojamasi teikiant kultūros
paslaugas, pvz. youtube, facebook, el. svetainės ir pan.). To pačio socialinio
tinklo skirtingos paskyros skaičiuojamos kaip atskiros platformos.

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti kitas kūrybines direkcijos veiklas.
Nurodomas renginių, kuriuos direkcija suorganizavo savo ar kitose patalpose,
skaičius, t.y. įvairūs vakarai, parodų atidarymai, koncertai, konkursai,
seminarai, konferencijos, pristatymai ir kt., išskyrus parodas, ekskursijas ir
edukacinius užsiėmimus. Neįtraukiami virtualiu (nuotoliniu) būdu organizuoti
renginiai.

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti kitas kūrybines direkcijos veiklas,
vykdomas virtualiu (nuotoliniu) būdu.
Nurodomas renginių, kuriuos direkcija organziavo tik virtualiu (nuotoliniu)
būdu, išskyrus parodas, ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus virtualiu
(nuotoliniu) būdu.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos paslaugų plėtrą ir
naujų idėjų atitiktį lankytojų poreikiams.
Nauja paslauga laikoma paslauga, kuri pradedama teikti (įdiegiama)
kaip visiškai nauja, kai pritraukiama nauja tikslinė grupė, kai
įrengiama (sukuriama) nauja tikslinė erdvė.
Įprastos kūrybinės veiklos paslaugos (parodos, ekskursijos,
edukaciniai užsiėmimai ir pan.) į šį vertinimo kriterijų neįtraukiami.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Sukurtų naujų e-paslaugų
skaičius + Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius.
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Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

Asmenims, turintiems negalią,
pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos parengtų ir į Kultūros
Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti Lietuvos mokinių dalyvavimo direkcijos
paso paslaugų rinkinį įtrauktų paslaugų mokiniams pasiūlą, turinio
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)
parengtose Kultūros paso paslaugose aktyvumą ir parodo direkcijos, kaip
kokybę bei atitiktį vaikų socialiniams, kultūriniams poreikiams,
Kultūros paso paslaugų teikėjo, rezultatyvumą, atspindi parengtų paslaugų
bendrojo ugdymo programoms.
aktualumą bei populiarumą.
Nurodomas bendras muziejaus parengtų ir į Kultūros paso paslaugų
Suteiktų/įvykusių direkcijos parengtų ir į Kultūros paso paslaugų rinkinį
rinkinį įtrauktų paslaugų skaičius, į šį skaičių įtraukiant ir edukacinių
įtrauktų paslaugų skaičius fiksuojamas Kultūros paso paslaugų rezervavimo
užsiėmimų temų, kurios yra įtrauktos į Kultūros paso paslaugų
sistemoje.
rinkinį, skaičių.
Kultūros paso paslaugų rinkinys papildomas naujomis paslaugomis
bent du kartus per metus atlikus siūlomų Kultūros paso paslaugų
paraiškų vertinimus.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti muziejus teikiamų paslaugų prieinamumą asmenims, turintiems negalią.
Nurodomas bendras direkcijos teikiamų paslaugų, pritaikytų asmenims, turintiems negalią, skaičius, į šį skaičių įtraukiant ir asmenims, turintiems negalią, skirtų/pritaikytų edukacinių užsiėmimų temų skaičių.

Atnaujintų/naujai įrengtų direkcijos
eksploatuojamų statinių ir/ar
infrastuktūros objektų (toliau –
direkcijos objektai) skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos iniciatyvas ir
aktyvumą atnaujinant ir naujai įrengiant direkcijos objektus.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Atnaujintų direkcijos objektų
skaičius + Naujai įrengtų direkcijos objektų skaičius.
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Atnaujintų direkcijos objektų skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos iniciatyvas ir aktyvumą
atnaujinant direkcijos objektus.
Nurodomas per ataskaitinius metus atnaujintų direkcijos objektų skaičius.
Atnaujintu objektu laikoma tuomet, kai iš esmės pakeistas jo dizainas,
pakeista ne mažiau kaip 20 proc. turinio (eksponatų, iliustracinės, tekstinės
medžiagos), įdiegtos šiuolaikinės technologijos (informaciniai terminalai,
monitoriai, interaktyvūs edukaciniai žaidimai, imitatoriai ir pan.).
Naujai įrengtų direkcijos objektų skaičius
(vnt.)

II. Tarptautiškumas

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos iniciatyvas ir aktyvumą įrengiant
naujus direkcijos objektus.
Nurodomas per ataskaitinius metus naujai įrengtų direkcijos objektų skaičius.

Surengtų tarptautinių renginių
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos tarptautinio bendradarbiavimo rezultatus surengtas tarptautiniais renginiais.
Lietuvoje bei užsienyje skaičius (vnt.) Nurodomas per ataskaitinius metus surengtų tik tarptautinių (surengtų kartu su bendraorganizatoriais ir partneriais iš kitų šalių) renginių Lietuvoje bei užsienyje skaičius.
Tarptautinių projektų, kuriuos
Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos įgyvendinamos
įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o)
kultūros tarptautiškumo politikos koncepcijos rezultatus.
įgyvendinant direkcija, skaičius (vnt.) Į šį skaičių neįtraukiamos surengtos tarptautinės parodos.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Tarptautinių projektų, kuriuos
įgyvendina(-o) direkcija, skaičius + Tarptautinių projektų Lietuvoje
ir užsienyje, kuriuose dalyvauja(-o) direkcija, skaičius.
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Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(- Vertinimo kriterijus parodo, kiek direkcija dalyvauja tarptautinio kultūrinio
o) direkcija, skaičius (vnt.)
bendradarbiavimo veiklose kuriant įvairesnes ir kokybiškesnes paslaugas ir
produktus.
Nurodomas tik tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) direkcija,
skaičius.
Skaičiuojami ataskaitiniais metais vykdomi, tęsiami ir baigti tarptautiniai
projektai. Į šį skaičių neįtraukiamos surengtos tarptautinės parodos.
Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos įsitraukimo į tarptautinius
kuriuose dalyvauja(-o) direkcija, skaičius
integravimosi procesus tendencijas ir parodo tarptautinės projektinės veiklos
(vnt.)
rezultatyvumą.
Nurodomas tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose partnerio
teisėmis dalyvauja(-o) direkcija, skaičius.

Tarptautinių organizacijų, kurių narys Vertinimo kriterijus skirtas nustatyti muziejaus aktyvumą
įvairiomis formomis yra direkcija,
dalyvaujant įvairiose tarptautinėse organizacijose, fonduose,
skaičius (vnt.)
festivaliuose, darbo ir ekspertų grupėse, skatinant direkcija
tarptautiškumą.
Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: Direkcijos narystės
tarptautinėse organizacijose skaičius + Tarptautinių darbo grupių,
kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo direkcijos darbuotojai,
skaičius.

III. Tarpsektorinis
bendradarbiavimas

Bendradarbiaujant su kitomis
įstaigomis ir organizacijomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti direkcijos ir kitų sektorių
susitelkimui bendrai veiklai siekiant to paties tikslo rezultatus.
Nurodomas bendras su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis
(įskaitant saugomų vietoovių direkcijas) įgyvendintų iniciatyvų
skaičius. Jei iniciatyva įgyvendinama su kelių skirtingų sričių
įstaigomis, šioje grafoje skaičiuojama kaip 1 iniciatyva.
Iniciatyva - paroda, konferencija, projektas, renginys, edukacinis
užsiėmimas, leidinys ir pan.
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Direkcijos narystės tarptautinėse
organizacijose skaičius (vnt.)

Tarptautinių darbo grupių, kurių
ekspertinėse veiklose dalyvavo direkcijos
darbuotojai, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus skirtas nustatyti direkcijos aktyvumą dalyvaujant įvairiose
tarptautinėse organizacijose, fonduose, festivaliuose, darbo ir ekspertų
grupėse, skatinant direkcijos tarptautiškumą.
Nurodomas tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis formomis yra
direkcija, skaičius.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti įstaigos vadovo ir darbuotojų, kaip savo
srities žinovų, turinčių specialiųjų žinių ir patirtį tam tikrais klausimais,
kviečiamų vertinti projektus ar tartis kitais kultūros politikos klausimais.
Nurodomas tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose
ataskaitiniais metais dalyvavo direkcijos darbuotojai, skaičius. Į šį skaičių
neįskaičiuojamas dalyvavimas tarptautinių organizacijų suvažiavimuose.

Bendradarbiaujant su kitomis kultūros
įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus parodo direkcijos partnerystės tinklų kūrimo su kitomis
kultūros įstaigomis intensyvumą.
Nurodomas direkcijos įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su
kitomis kultūros įstaigomis.

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo
įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos pastangas stiprinti
bendradarbiavimą su švietimo ir mokslo įstaigomis.
Nurodomas direkcijos įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su
švietimo ir mokslo įstaigomis.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos pastangas stiprinti
bendradarbiavimą su bendruomenėmis.
Nurodomas direkcijos įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su
vietos bendruomenėmis.
Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos pastangas sujungiant viešojo ir
nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvas ir veiksmus plečiant bei tobulinant
direkcijos veiklą.
Nurodomas direkcijos įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su
NVO sektoriumi.

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų
skaičius (vnt.)

Kultūros paso paslaugų rezervavimo
sistema.

Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir
organizacijomis bei valstybės įmonėmis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

IV. Rinkodara

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius
(vnt.)

V. Savanoriavimas,
Direkcijoje ir/ar jos renginiuose bent
socialinis dalyvavimas kartą dirbusių savanorių skaičius
(žm.)

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti, kokį dėmesį direkcija teikia
visuomenės poreikių tenkinimui, jų aktualizavimui, kaip dažnai
atliekami lankytojų tyrimai, siekiant pažinti savo lankytojo
"portretą", pritraukti daugiau lankytojų, plėsti auditorijas, tobulinti
teikiamas bei kurti naujas, visuomenės poreikius atitinkančias
paslaugas.
Nurodomas per ataskaitinius metus atliktų lankytojų tyrimų
skaičius.

Vertinimo kriterijus leidžia įvertinti direkcijos pastangas sujungiant verslo
įmonių ir organizacijų iniciatyvas ir veiksmus plečiant bei tobulinant direkcijos
veiklą.
Nurodomas direkcijos įgyvendintų iniciatyvų skaičius, bendradarbiaujant su
verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis.

Direkcijos administruojamų paskyrų
Vertinimo kriterijus parodo direkcijos pastangas pritraukti vartotojus ir sukurti
socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.) efektingą direkcijos ir jos vartotojų tinklą.
Nurodomas direkcijos turimų paskyrų socialiniuose tinkluose bendras sekėjų
skaičius.
Virtualiųjų apsilankymų administruojamose Vertinimo kriterijus parodo administruojamų interneto svetainių patrauklumą
interneto svetainėse ataskaitiniais metais ir aktualumą vartotojams. Vertinimo kriterijus skaičiuojami naudojantis
skaičius (vnt.)
interneto svetainės lankomumo analizės įrankio Google Analytics
standartinėmis ataskaitomis arba interneto svetainėje įdiegta kita lankytojų
apskaitos programa ar techniniu sprendimu virtualiųjų apsilankymų skaičiui
fiksuoti (pvz., svetainės lankomumo skaitikliu). Jei administruojamos kelias
interneto svetaines, teikiamas suminis apsilankymų jose rodiklis.
Nurodomi bendri virtualūs apsilankymai (ne unikalūs).

Vertinimo kritejus skirtas apskaičiuoti direkcijos ar jos renginiuose dirbusių savanorių skaičių, taip pat tai parodo direkcijos pastangas ir gebėjimą pritraukti savanorius.
Nurodomas bendras Lietuvos ir užsienio šalių asmenų, kurie ataskaitiniais metais pagal savanoriškos veiklos sutartis arba pagal sutartis su įstaigomis neatlygintinai dalyvavo direkcijos veiklose, skaičius.
Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

